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“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos 

inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa 

igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 

igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. 

 

Boaventura de Souza Santos 
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1. Introdução 
 
 
É com grande satisfação que a ANACED, com o co-financiamento do Instituto Nacional para a 

Reabilitação, I. P., no âmbito do seu Programa de Financiamento a Projectos, apresenta a 6ª 

Edição da publicação A Arte Pertence a Todos – Boas Práticas Artísticas e Culturais . 

 
A presente publicação contém 14 exemplos de Boas Práticas que ilustram a forma como se pode 

abordar a temática da inclusão social das pessoas com deficiência através da arte e do acesso 

destas aos bens culturais. 

 
Trata-se de projectos que contribuem para o desenvolvimento motor e intelectual das pessoas com 

deficiência, permitindo-lhes desenvolverem ideias, sensações, capacidades, imaginação e 

criatividade, possibilitando-lhes a experiência de auto-realização e estimulando-os, através do 

contacto com a realização dos outros, à vivência em comunidade, para que possam apropriar-se 

dos espaços sociais, como autores das suas histórias de vida. 
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1.1. Objectivos 
 
 
�Divulgar experiências bem sucedidas que têm tido um papel fundamental no processo de 

inclusão social das pessoas com deficiência; 

 

�Chamar a atenção da comunidade em geral e das entidades responsáveis para as capacidades 

e direitos das pessoas com deficiência de modo a favorecer a redução de estereótipos e 

preconceitos, que as impede de participar, em igualdade de condições com as outras pessoas, na 

vida cultural e artística do seu país; 

 

�Incentivar à troca de experiências e à realização de novas práticas; 

 

�Constituir o manual, em si mesmo, num modelo de boa prática. 
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2. Participação na vida cultural e artística 
 

Direitos Humanos, Direitos das Crianças e Direitos das Pessoas 
com Deficiência 
 
 
As declarações e convenções internacionais têm por objectivo assegurar para todos os indivíduos, 

sem excepção, o direito à educação e a oportunidades que lhes garantam um desenvolvimento 

completo e harmonioso e uma participação na vida cultural e artística. 

 

A cultura e a arte são componentes essenciais de uma educação completa que conduz ao pleno 

desenvolvimento do indivíduo. 

Estas afirmações encontram-se reflectidas nas declarações sobre direitos humanos, direitos das 

crianças e direitos das pessoas com deficiência. 

 
 
 
Declaração Universal dos Direitos do Homem 

 

Artigo 27 

“Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fruir as 

artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.” 

 
 
 
Convenção sobre os Direitos das Crianças 

 

Artigo 31 

1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o direito de 

participar em jogos e actividades recreativas próprias da sua idade e de participar livremente na 

vida cultural e artística. 

 

2. Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente na vida 

cultural e artística e encorajam a organização, em seu benefício, de formas adequadas de tempos 

livres e de actividades recreativas, artísticas e culturais, em condições de igualdade. 
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Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiê ncia  

 

Artigo 30.º  

 

Participação na vida cultural, recreação, lazer e d esporto 

 

1 - Os Estados Partes reconhecem o direito de todas 

as pessoas com deficiência a participar, em 

condições de igualdade com as demais, na vida 

cultural e adoptam todas as medidas apropriadas 

para garantir que as pessoas com deficiência: 
 

a) Têm acesso a material cultural em formatos 

acessíveis;  
 

b) Têm acesso a programas de televisão, filmes, 

teatro e outras actividades culturais, em formatos 

acessíveis;  
 

c) Têm acesso a locais destinados a actividades ou 

serviços culturais, tais como teatros, museus, 

cinemas, bibliotecas e serviços de turismo e, tanto 

quanto possível, a monumentos e locais de 

importância cultural nacional.  

 
2 - Os Estados Partes adoptam as medidas apropriadas para permitir às pessoas com deficiência 

terem a oportunidade de desenvolver e utilizar o seu potencial criativo, artístico e intelectual, não só 

para benefício próprio, como também para o enriquecimento da sociedade. 

 

3 - Os Estados Partes adoptam todas as medidas apropriadas, em conformidade com o direito 

internacional, para garantir que as leis que protegem os direitos de propriedade intelectual não 

constituem uma barreira irracional ou discriminatória ao acesso por parte das pessoas com 

deficiência a materiais culturais.  
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4 - As pessoas com deficiência têm direito, em condições de igualdade com os demais, ao 

reconhecimento e apoio da sua identidade cultural e linguística específica, incluindo a língua 

gestual e cultura dos surdos.  

 

5 - De modo a permitir às pessoas com deficiência participar, em condições de igualdade com as 

demais, em actividades recreativas, desportivas e de lazer, os Estados Partes adoptam as medidas 

apropriadas para: 

 

a) Incentivar e promover a participação, na máxima medida possível, das pessoas com deficiência 

nas actividades desportivas comuns a todos os níveis;  

 

b) Assegurar que as pessoas com deficiência têm a oportunidade de organizar, desenvolver e 

participar em actividades desportivas e recreativas específicas para a deficiência e, para esse fim, 

incentivar a prestação, em condições de igualdade com as demais, de instrução, formação e 

recursos apropriados; 

 

c) Assegurar o acesso das pessoas com deficiência aos recintos desportivos, recreativos e 

turísticos;  

 
d) Assegurar que as crianças com deficiência têm, em condições de igualdade com as outras 

crianças, a participar em actividades lúdicas, recreativas, desportivas e de lazer, incluindo as 

actividades inseridas no sistema escolar; 

 

e) Assegurar o acesso das pessoas com deficiência aos serviços de pessoas envolvidas na 

organização de actividades recreativas, turísticas, desportivas e de lazer.  
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3. Produção Cultural 

3.1. As potencialidades transformadoras da Arte na 
pessoa com deficiência e na sociedade  
 
 
Mais do que perceber os conceitos e a função social da arte, que pela sua complexidade, são 

temas que ao longo dos anos, artistas, filósofos, críticos e outros cientistas e investigadores têm 

debatido, num esforço incansável de apropriação nunca conseguida, importa aqui reflectir sobre a 

arte e a actividade artística e as suas potencialidades transformadoras na pessoa com deficiência e 

na sociedade. 

 
Apesar de haver um reconhecimento crescente da importância da inclusão e da participação das 

pessoas com deficiência na sociedade, e de esta ter evoluído material e culturalmente, ampliando 

o espaço de actuação dos seus grupos, continua no quotidiano das suas práticas e costumes a 

associar deficiência ao preconceito de dependência, inutilidade e improdutividade, fazendo com 

que persista nestas pessoas o traço da desvantagem e da supervalorização das suas diferenças, 

como características mais visíveis, que assim inviabilizam uma percepção delas mesmas como 

sujeitos humanos globais conduzindo à sua exclusão. 

 

Nestas circunstâncias torna-se difícil para estas pessoas construir uma auto-imagem positiva 

necessária para ultrapassar a sua situação e garantir activamente a igualdade de oportunidades. A 

sua sub-participação em todos os aspectos da vida social e o sub aproveitamento das suas 

capacidades são formas de exclusão geradoras de angústia, sentimentos de inferioridade e 

desespero pois a auto-estima constrói-se na relação interpessoal, a partir da forma como o grupo 

acolhe e valoriza a participação de cada um dos seus membros. A rejeição, ignorância, indiferença 

ou esquecimento, formais ou informais, mais ou menos difusas ou claras, são formas de levar as 

pessoas em situação de desvantagem a aceitar e interiorizar uma imagem desvalorizante de si e 

manter a relação de dependência e um estatuto de inferioridade. 

 
Se a maioria das actividades sociais é influenciada negativamente pelo preconceito que marca a 

pessoa com deficiência, a arte tem, neste processo de socialização um papel fundamental, porque 

para além de manifestação de cultura é por excelência o campo de expressão e de comunicação. 
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A arte envia-nos para uma outra dimensão do social, da inovação expressiva, da renovação das 

formas e dos conteúdos, da marginalidade e do inconformismo, da afirmação identitária, do que é 

único e excepcional e, deste modo, saí claramente da normalidade. Abre-se assim o horizonte das 

possibilidades, da participação, da realização pessoal e da cidadania para aqueles que, 

socialmente excluídos, lhes são negados estes direitos. 

 

O espaço da arte é um espaço de criação de sentidos. Um espaço de significação livre tanto para o 

artista como para os que se projectam na interpretação. Torna-se assim um espaço ideal de 

diálogo do eu com os outros, livre das restrições impostas pelas situações quotidianas. Ele sugere 

e implica todas as formas “outras” de relação do homem com a realidade pois, marcado pela 

ambiguidade, abre-se a múltiplas interpretações. 

 

Não existem na esfera da arte as dicotomias redutoras de normal e anormal, de eficiência e 

deficiência, de capacidade ou incapacidade. O que valem são as preocupações estéticas, o esforço 

de criar o novo, partilhar a emoção e materializar a esperança. 

 
Sendo a Arte a linguagem dos sentimentos e das emoções, não pode por isso ser expressa em 

definições. A sua compreensão está na sensibilidade e subjectividade, não podendo cingir-se às 

opiniões de quem tem o poder de validar o que é ou não Arte. 

 

Pesquisas recentes da psicologia revelam que cada vez mais a expressão artística é 

extremamente importante para o ser humano e que deve ser dirigida a todos os indivíduos. 
 

As expressões artísticas permitem, de facto, escapar ao estabelecido pelas convenções sociais e 

às regras dos que detêm o poder de determinar o que é ou não politicamente correcto. A 

expressão artística é para muitos a única forma de comunicar sentimentos, emoções, visões do 

mundo e da realidade e finalmente, afirmar-se e reconhecer-se como pessoa, demonstrando a sua 

singularidade. 
 

Todos nós guardamos coisas que não conseguimos expressar, sejam sentimentos de amor, ódio, 

angústia e medo ou formas muito pessoais de compreender e interpretar o mundo e a relação com 

os outros. Todos temos os nossos segredos íntimos que não ousamos confiar a ninguém porque 

para viver com os outros conformamo-nos aos constrangimentos sociais impostos pelas normas e 

valores do nosso grupo de pertença. A expressão artística pelo contrário, abre para a autenticidade 

do sentir e do pensar oferecendo caminhos de expressão e libertação. 
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Ao usarem a expressão artística através das múltiplas experiências rítmicas, verbais, corporais ou 

manuais em que esta se traduz, as pessoas com deficiência estão, não só a ampliar o seu leque de 

capacidades, mas também a favorecer a sua auto-determinação. 

 

No entanto, a criação artística das pessoas com deficiência não encontra uma demanda fácil, 

porque está quase sempre prejudicada pelo facto de se olhar para ela como mera terapia. 

 

Embora a terapia pela arte seja um processo importante para trabalhar a auto-imagem, a 

superação de obstáculos e a estimulação da desinibição, que conduz ao desenvolvimento de 

competências pessoais que aprimoram o desempenho da pessoa com deficiência, a criação 

artística, isto é, a obra de arte final, não deve ser vista como mera repetição estereotipada. Na 

posse dessas competências, estas pessoas aprendem a construir espaços de autoria, 

reconhecendo-se como autores e desfrutando do prazer de criar, valorizando a criação de obras 

originais. 

 

A criação artística institui uma relação lúdica entre o indivíduo e a realidade onde se joga com o 

efeito produzido e a produção de efeitos. Como num jogo de espelhos reflectem-se reciprocamente 

o sujeito e a realidade. A obra de arte é mais o resultado desta relação do que uma projecção do 

próprio indivíduo ou da realidade que é o seu objecto. 

 
O artista é livre de representar um objecto real mas pode também criar universos apenas 

imaginados mas nunca vividos realmente o que abre possibilidades nunca acabadas de novas 

experiências e emoções. As barreiras da incapacidade podem desta forma ser derrubadas e 

permitir pela imaginação a experiência de viver os desejos mais profundos e os impossíveis.  

 

A sensação de produzir, de participar, de se rever na obra, de se oferecer e abrir ao mundo e aos 

outros e, de poder finalmente ser visto, traz às pessoas com deficiência a consciência e o prazer de 

se (re) conhecer e ser (re) conhecido como participante da sociedade a que pertence. 

 

Para que a criação artística destas pessoas possa efectivamente ser reconhecida e valorizada é 

preciso conquistar espaço na direcção da construção de uma sociedade que, efectivamente, tendo 

já alcançado o respeito pela alteridade, acolha todos os cidadãos que dela fazem parte, com as 

suas diferenças, respeitando as suas necessidades específicas e assegurando a igualdade de 

direitos e oportunidades. 



A Arte Pertence a Todos | Boas Práticas Artísticas e Culturais  
_______________________________________________________________________________________ 

 

6ª Edição | 2016 

12 

 
 
No entanto, o direito à diferença, e o respeito pela diferença assim como a igualdade de 

oportunidades para as pessoas com deficiência são expressões que rapidamente se podem tornar 

perversas e inúteis se ficarem ao nível da palavra e não inspirarem novas formas de acção e 

reacção para melhorar a situação social destas pessoas e contribuir para uma sociedade 

verdadeiramente integradora onde, em nome da dignidade humana, todos tenham voz e espaço de 

participação. 

 

É por isso fundamental, que a arte produzida pelas pessoas com deficiência não seja rotulada de 

“arte do deficiente” isolada do seu contexto social, senão ela mesma reforça a sua exclusão 

acabando por se criarem subcomunidades cada vez mais isoladas. Um grupo de teatro de autistas, 

um coral de cegos, uma exposição de pintura de pintores surdos, não é o que se deseja. 

 

O que é desejável é que a sociedade veja o Paulo como um actor. Não como um actor com 

deficiência. O Luís não deve ser visto como um pintor com Síndrome de Down, mas simplesmente 

como um pintor, porque não são as suas diferenças ou situação social que limitam a sua 

criatividade. 
 

Cabe então ao meio social a responsabilidade de oferecer as condições de aproveitamento das 

limitações funcionais das pessoas com deficiência, através dos apoios necessários que ampliem o 

leque das suas capacidades e as ajudem na concepção da sua obra, para que possam participar 

efectivamente dentro do seu contexto sociocultural, contribuindo produtivamente com a sua Arte e 

exercendo, assim, a sua cidadania. 
 

Por último para que a criação artística destas pessoas possa efectivamente ser reconhecida e 

valorizada é igualmente fundamental desmistificar a noção de deficiência, normalmente existente, 

construindo uma nova concepção através das apresentações públicas das criações artísticas 

dentro do contexto dos diferentes circuitos artísticos existentes. 
 

De forma geral, pode afirmar-se que, quando isso acontece, as pessoas repensam as suas 

concepções sobre deficiência, na medida em que passam a ver esta pessoa como um ser que, 

apesar das suas limitações, possui inúmeras capacidades. 

 
É esta mudança na concepção de deficiência que pode indicar o início de um processo de 

minimização do preconceito e, em consequência, da promoção da inclusão social, que não é mais 

do que aprender a respeitar, a compreender e a saber aceitar. 
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3.2. Exemplos de Boas Práticas 
 
 
No capítulo anterior, concluiu-se que a arte surge como um canal capaz de gerar mudanças. O 

produto final, isto é, uma pintura, uma peça teatral, por exemplo, pode ser utilizado como uma 

poderosa ferramenta pedagógica e de comunicação. Ela comunica a partir do momento em que é 

pensada, produzida e até quando é contemplada por outras pessoas, ocasionando reações, 

reflexões e sentimentos distintos.  

 

Com a criação artística e a divulgação da mesma, as pessoas com deficiência assumem o papel 

de produtoras de bens culturais. Elas passam, assim, a expor as suas idéias e concepções do 

mundo. Por meio da arte, estas pessoas dialogam com a sociedade na qual estão inseridos e 

enriquecem a produção cultural do seu País. Por isso, são de extrema importância a criação e o 

desenvolvimento de iniciativas que se utilizem da arte para garantir a inclusão das pessoas com 

deficiência.  

 

Este é, no entanto, apenas o primeiro passo na busca de um modelo de sociedade mais justo. É 

preciso perceber a necessidade de criar oportunidades para que as pessoas cresçam, 

ocasionando, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade como um todo, porque por 

mais acentuada que a diferença seja não representa um problema para a humanidade, e sim, mais 

uma possibilidade na infinita pluralidade humana. 

 

A partir desta perspectiva, têm sido desenvolvidos inúmeros projectos que apresentam 

metodologias de inclusão social através da prática artística, com o objectivo comum e principal de 

participarem na construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. 

 

Os resultados desses projectos têm demonstrado que as diferentes linguagens artísticas são um 

eficiente meio de informar a sociedade sobre as reais potencialidades das pessoas com 

deficiência, além de fortalecerem a auto-estima, a autoconfiança e a valorização pessoal das 

mesmas, conferindo-lhes a oportunidade de validar as suas competências juntos dos outros e 

experimentar o reconhecimento do seu trabalho, factores indispensáveis à sua inclusão social. 
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Sem desmerecer os outros tantos projectos que têm vindo a ser realizados, a ANACED optou por 

nesta edição seleccionar apenas 9 projectos, de entre todos os que lhe foram dados a conhecer 

no âmbito desta iniciativa, que pelo seu pioneirismo, longevidade, sustentabilidade e impacto, em 

consonância com as metodologias utilizadas para o alcance dos seus objectivos, são projectos de 

referência, que constituem sugestões de trabalho ou/e ponto de partida para novas práticas, 

projectos e actividades, na área dos direitos das pessoas com deficiência e da inclusão destas na 

vida artística. 
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CiM – Companhia Integrada Multidisciplinar 
Dança 
 

 
 
A CiM – Companhia Integrada multidisciplinar, une intérpretes, bailarinos e actores com e sem 

deficiência, promovendo uma abordagem pioneira da criação artística face à inclusão, através da 

dança, imagem e som. Nasceu em 2007 de uma parceria, que se mantém, entre a APCL – 

Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, a Vo’Arte e o CRPCCG – Centro de Reabilitação de 

Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian. 

 

A Vo’Arte, produtora da CiM, tem desenvolvido nos últimos dezassete anos um trabalho meritório 

na área da inclusão artística e acessibilidade nas artes performativas: 

 

�Analisa e explora novas estratégias de criação e interacção com pessoas, com e sem 

deficiência, através da promoção do contacto com diversas formas de expressão artística, 

provando que a inclusão pela arte é elemento de interesse acrescentado a nível do 

desenvolvimento artístico, pedagógico e de integração social; 
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�Incentiva o debate e sensibiliza para o tema da acessibilidade nas artes performativas, do ponto 

de vista do intérprete, do programador e da audiência; 

 

�Capacita o acesso ao sector das artes performativas. A expressão pela arte, e neste caso pela 

dança, opera em diversas vertentes que visam a qualidade de vida e integração do intérprete com 

deficiência, a nível social e artístico, contribuindo para uma melhoria psicomotora e estimulação 

psíquica através do movimento e desafio do processo criativo. 

Este trabalho ultrapassa o próprio processo criativo, vivido no estúdio ou no palco; Chega ao 

público e a todos os intervenientes. Pela comunicação e acesso estrutural em termos de 

profissionalização do intérprete na área da dança; 

 

�Garante que os equipamentos estão providos de condições para o público usufruir activa e 

plenamente da oferta artística – pela acessibilidade a nível de infra-estruturas ou por serviços de 

áudio-descrição e língua gestual. 

“O Depois” (2010) foi o primeiro espectáculo de dança áudio-descrito em Portugal. “O Nada” 

(2012) teve áudio-descrição em palco como elemento coreográfico integrante do espectáculo. O 

InShadow (2014) apresentou a programação mais inclusiva de sempre com espectáculos 

assumidos por artistas com deficiência, áudio-descritos e com língua gestual. 

 

Desenvolvendo um trabalho centrado na Paralisia Cerebral, a Companhia CiM tem aberto a 

cada nova criação a possibilidade a todos quantos desejem integrarem o processo. 

 

Ana Rita Barata, coreógrafa, desenvolve um trabalho próprio focado nas particularidades do 

movimento e expressividade únicas de cada intérprete, de forma a integrar no palco o que cada 

um tem como força. Este método tem sido partilhado com o realizador Pedro Sena Nunes e 

outros criadores. 

 

Os intérpretes da CiM praticam regularmente, em ensaios semanais, pelo que desenvolvem 

uma consciência corporal no mesmo grau de bailarinos profissionais, autonomia de movimentos 

e uma iniciativa excepcionais. Com a Companhia, tem-lhes sido dada a oportunidade de viajar 

por diversos países. 
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Integraram a programação de reputados festivais internacionais como seja o VSA – Very 

Special Arts Festival, Chalon Dans la Rue e assinalaram relevantes momentos históricos como 

a Expo Zaragoza 2008 ou o Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura, aclamados pela 

crítica e acarinhados pelo público. Uma prova de superação constante partilhada com mais de 

43.000 pessoas de público e 900 formandos, que faz com que muitos se auto-intitulem como 

bailarinos de profissão. 

 

A Companhia CiM tem não somente advogado activamente a possibilidade de 

profissionalização artística da pessoa com deficiência como também contribuído 

significativamente para a não estigmatização associada à sua imagem, através da criação e 

exibição artística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 21 393 24 10 | 91 404 04 71 

voarte@voarte.com 

http://www.voarte.com/ 

https://www.facebook.com/voarte/?fref=ts 
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Grupo Dançando com a Diferença 
Dança 
 

 
 
O Grupo Dançando com a Diferença nasceu de uma iniciativa mais ampla chamada Projecto 

Dançando com a Diferença, desenvolvida de Setembro de 2001 a Junho de 2007 na DREER – 

Direcção Regional de Educação Especial e Reabilitação,  

Desde então, esta iniciativa da responsabilidade de Henrique Amoedo, desenvolve-se através da 

Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença. 

 
Desta iniciativa constituíram-se grupos secundários (com focos de acção nos âmbitos 

educacionais e de apoio terapêutico) e também um grupo principal que acabou por ser 

homónimo ao projecto mãe, o Grupo Dançando com a Diferença (GDD), constituído por 

pessoas com e sem deficiência e direccionado à performance artística em dança. O GDD teve a 

sua primeira apresentação pública em 2002 e, desde então, seguiu-se a constituição de um 

importante repertório, com 19 coreografias de diferentes criadores, destacando-se Henrique 

Amoedo, Ivonice Satie, Clara Andermatt, Henrique Rodovalho, Elisabete Monteiro, Rui Horta e 

Arthur Pita. 
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Com o principal objectivo de modificar a imagem social das pessoas com deficiência através da 

dança, este projecto de Dança Inclusiva e, consequentemente o GDD, tem inserido os seus 

espectáculos em eventos direccionados às questões da deficiência e na programação regular 

de diferentes teatros e/ou festivais na Madeira, no continente português e também no 

estrangeiro, tendo estado já em aproximadamente 60 cidades, de 20 países. 
 

A internacionalização dos espectáculos do Grupo Dançando com a Diferença e a constituição 

de um repertório com criações de importantes coreógrafos, além da expansão das actividades 

do Projecto Dançando com a Diferença para outros públicos, nomeadamente crianças e jovens 

(GDD – Júnior e Grupos dos Centro de Actividades Ocupacionais da DREER) e seniores (GDD 

– Sénior), são três dos objectivos inicialmente traçados e que foram atingidos. 
 

A participação de intérpretes do elenco do Grupo Dançando com a Diferença, como 

convidados, em produções de outros grupos, de âmbito nacional e internacional, também é já 

uma realidade. Objectivo este que não estava inicialmente previsto, mas que demonstra a 

abertura à inclusão artística gerada por esta iniciativa. 
 

Por fim, a implementação da actividade de Dança Inclusiva na Região Autónoma da Madeira 

através deste projecto, o reconhecimento da sua qualidade artística pelo público e pela crítica 

especializada e as inúmeras parcerias estabelecidas com instituições públicas e privadas para 

a manutenção e expansão desta actividade, em Portugal e no estrangeiro, devem ser aspectos 

ressaltados  
 

“Um trabalho pioneiro em Portugal, este projecto teve reflexos no âmbito das instituições que têm 
como foco a intervenção com pessoas com deficiência e, mais tarde, no tecido artístico e cultural 
do país de uma forma generalizada. Por se tratar de uma companhia de dança de repertório, 
inúmeros foram os artistas que tiveram as suas primeiras experiências com artistas com algum 
tipo de deficiência. Isso também ajudou a que mentalidades fossem mudadas e novos espaços 
fossem criados, beneficiando a própria companhia e vários outros trabalhos que se seguiram. 
Esta entidade foi, desde a sua criação, a estrutura de suporte para que a Dança Inclusiva 
conquistasse espaços nos seus diferentes âmbitos de intervenção, contribuindo claramente para 
a mudança de atitudes e a geração de novas oportunidades.” 
 

Prémio Acesso Cultura – Acessibilidade Física 2016 (www.acessocultura.org) 
 
 
� 291 771 138 | 927 069 966 

geral@aaaidd.com | dancando-diferenca@aaaidd.com 

http://www.aaaidd.com/ 

https://www.facebook.com/dancandodiferenca/?fref=ts 
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Plural – Núcleo de Dança Contemporânea 
Dança  
 

 
 
A Plural é uma companhia de dança que tem como principal objectivo a pesquisa, formação e 

criação artística no cruzamento entre dança contemporânea e dança inclusiva, promovendo o 

desenvolvimento de projectos coreográficos que resultam do encontro e colaboração artística 

entre intérpretes com e sem deficiência, profissionais e não-profissionais, numa abordagem 

pluridisciplinar do movimento e numa reinterpretação constante da Diversidade Humana. 

 

A Plural é um projecto da Casa das Artes da Fundação LIGA e desenvolve a sua actividade 

artística desde 1995, tendo apresentado desde então espectáculos e outros projectos em 

Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido e EUA. 
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A PLURAL aposta desde a sua criação num modelo inovador para desenvolvimento dos seus 

projectos coreográficos, através da articulação regular de parcerias e colaborações artísticas com 

criadores e estruturas de criação e formação em dança, de âmbito nacional e internacional, entre 

as quais se destaca a Escola Superior de Dança/Instituto Politécnico de Lisboa (desde 2000). 

 

Paralelamente à sua actividade de criação coreográfica, a Plural tem vindo a desenvolver diversos 

projectos de sensibilização e formação em dança inclusiva direccionados a público escolar, 

estudantes do ensino superior artístico e profissionais e organizações das áreas da dança, 

educação, saúde e intervenção social. 

 
Destaca-se igualmente a promoção e produção de projectos de cooperação transnacional no 

âmbito dos apoios do Programa Cultura 2000, da Comissão Europeia (Projeto Contact’Art/2001 e 

Projeto EU-Dance/2004). Neste âmbito a Fundação LIGA e a Plural organizaram em 2004 o 

FESTIVAL EU-DANCE, o primeiro festival inteiramente dedicado à Dança Inclusiva organizado em 

Portugal com espectáculos, workshops, uma conferência e a edição de um livro, no Centro Cultural 

de Belém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 21 361 6923 

plural@fundacaoliga.pt 

www.fundacaoliga.pt 

www.vimeo.com/pluralfundacaoliga 

https://www.facebook.com/Casa.Artes.LIGA/?fref=ts 
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5ª Punkada 
Música 
 

 
 
A 5ª Punkada é uma banda de música portuguesa, constituída por jovens da Associação de 

Paralisia Cerebral de Coimbra, que transpõe a barreira do que é a musicoterapia, Há um intuito 

artístico que supera a componente terapêutica. 
 

A banda apresenta temas originais, compostos pelos próprios músicos, em estilos que vão do 

pop, ao rock, passando pelo blues, jazz e funk numa performance musical que explora novas 

abordagens tecnológicas na música. 
 

Originalmente fundada pelo musicoterapeuta Francisco Borges de Sousa, em 1993, a 5ª Punkada 

encontra-se actualmente sob a direcção artística de Paulo Jacob e conta já com inúmeras 

actuações por todo o país, bem como em Inglaterra, Alemanha, Bélgica, França, Grécia, 

Espanha, Itália e Finlândia. 
 

Esta banda transpõe a barreira do que é a musicoterapia. Há um intuito artístico que supera a 

componente terapêutica e que conduz à promoção da pessoa com deficiência enquanto agente 

cultural. 
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Os principais objectivos deste projecto musical foram definidos a partir de dois pontos essenciais: 
 

1. Vontade intrínseca de expressão pela música  (potenciar capacidades, desenvolver 

competências e usufruir dos prazeres da Música através do processo de construção e execução 

musicais); 

2. Busca pelo reconhecimento social  (reforçar o sentimento de pertença social e desmistificar 

o conceito de pessoa com deficiência). 
 

Os resultados deste projecto manifestam-se a três níveis: o primeiro relacionado com cada 

elemento do colectivo; o segundo, com o grupo propriamente dito e o terceiro com a relação que 

se estabelece entre ele e o público (que assiste às suas actuações e/ou que estabelece com ele 

um espaço/momento de partilha através da música). 
 

Relativamente ao primeiro nível, deverá considerar-se que qualquer elemento do grupo está 

integrado porque: valoriza, sente a necessidade de se expressar e quer envolver-se numa 

situação da vida real, através da música. A satisfação destas necessidades, através de um 

processo de habilitação pela música, permite potenciar capacidades e desenvolver competências. 

 

No que concerne ao segundo nível, o trabalho de grupo (processo de criação musical conjunta), 

conduz à constituição de um repertório que lhe permite uma participação na sociedade (através 

da realização de concertos, apresentações públicas e projectos de parceria). 

 

A um terceiro nível, surge a inclusão, que se reflecte, não só pelo reconhecimento social (patente 

no número de solicitações para concertos, convites para participação em projectos e 

reportagens), mas também pelo sentimento de pertença social de cada elemento do grupo 

(valorização pessoal, contínua motivação e interesse e melhoria da produção musical conjunta). 

Uma vez iniciado, o processo de habilitação, participação e inclusão alimenta um ciclo em que as 

suas componentes se cruzam, se influenciam e se potenciam no alcance de objectivos musicais e 

não musicais. 

 
� 239 792 120 

geral@apc-coimbra.org.pt 

http://www.apc-coimbra.org.pt/ 

https://www.facebook.com/pg/5%C2%AA-Punkada-458728910815245/about/?ref=page_internal 
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Mãos que Cantam 
Música 
 

 
 

O projecto “Mãos que Cantam”, iniciado em 2010, financiado pelo Programa Partis da Fundação 

Calouste Gulbenkian, criou um coro de surdos com os alunos da Licenciatura e Mestrado em 

Língua Gestual Portuguesa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, que 

começou por actuar em conjunto com o Coro da Universidade e é coordenado pelo Maestro 

Sérgio Peixoto, através da Histórias para Pensar – Associação. 

 

Este projecto pretende demonstrar, no âmbito da responsabilidade social, que as pessoas menos 

capacitadas auditivamente podem fazer parte de um coro. A Língua Gestual Portuguesa, 

igualmente rica e complementar à linguagem musical, potencia a expressão dos sentimentos mais 

profundos, tornando, assim, cada concerto um espectáculo único. Este projecto é pioneiro, a nível 

mundial, na integração de ouvintes e não ouvintes, simultaneamente, num coro. 

 

Do ponto de vista artístico, o aspecto inovador deste projecto recai na criação de uma nova forma 

de comunicação gestual, que se aplica à interpretação musical, e no desenvolvimento de um 

sentido estético entre o gesto e a música que se lhe associa. Desta forma, propõe-se novas 

formas de musicalidade e comprova-se a universalidade da expressão musical. 
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O reportório do coro inclui peças como «Imagine» de John Lennon e «Eu Sei» de Sara Tavares, 

que já foram apresentados aos mais diversos públicos (dentro e fora da vida académica). 

É ainda de destacar a interpretação do fado «Com que Voz» de Amália Rodrigues, sendo a 

primeira vez que um fado, património imaterial da Humanidade e característica intrínseca da 

identidade portuguesa, é traduzido para Língua Gestual Portuguesa. 

 

Para além destes temas, outros autores foram já trabalhados, por ex: Jorge Palma, Pedro 

Abrunhosa, We Trust, Manuel Rebelo, Trovante, entre outros. 

 

A disseminação deste projeto entre a comunidade de ouvintes e não ouvintes tem um impacto 

profundo do ponto de vista cultural e, sobretudo, pedagógico. 

 
A Língua Gestual Portuguesa não tem alguns termos e conceitos musicais, uma vez que se 

assumiu que os mesmos não fariam sentido no universo de não ouvintes. Um dos objetivos 

orientadores deste projeto é, por isso, demonstrar que é possível expressar em Língua Gestual 

Portuguesa determinados conceitos musicais, como a noção de intensidade, de polifonia, métrica 

e a estrutura formal de uma peça musical, para além da interpretação do poema em si. 

 

Para além deste objectivo, é igualmente importante: 

 

�Demonstrar que a surdez não é um impedimento para a expressão musical. 

�Integrar os alunos da licenciatura/mestrado na vida académica em geral. 

�Promover a igualdade de oportunidades para as práticas artísticas, nomeadamente a expressão 

musical. 

�Promover o diálogo entre artistas ouvintes e não ouvintes, através da música. 

�Reforçar a coesão social dos deficientes auditivos, a nível local e nacional. 

 
 
 
 
� 962 518 629 

sergioduartep@gmail.com 

http://maosquecantam.org/ 

https://www.facebook.com/pg/projetomaosquecantam/about/?ref=page_internal 
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Casa das Artes da Fundação LIGA – LIGARTE | Atelier  
Pintura 
 

 
 
A Casa das Artes da Fundação LIGA promove oportunidades culturais e artísticas para estimular 

e desenvolver o potencial criativo de cada Pessoa, em qualquer idade e em qualquer 

circunstância da sua funcionalidade física, psíquica, social ou cultural, no reforço da sua auto-

estima e reconhecimento social. 

 

Este sector de intervenção desenvolve a sua actividade nos campos da educação e formação e 

da produção e divulgação artística, integrando três Serviços e uma Galeria. Na área da formação 

inicial, destaca-se o Serviço de Ateliers, desenvolvidos nas áreas da Dança Contemporânea, 

Cerâmica e Expressão Plástica, para a aprendizagem de competências pessoais e técnicas nos 

diferentes domínios artísticos.  

 

Em relação à formação avançada desde 1994 existe o LIGARTE | Atelier, que com a orientação 

de um artista plástico, utiliza metodologias e estratégias específicas de adequação às 

funcionalidades individuais de cada cliente, promovendo a criação e divulgação de projectos 

desenvolvidos no domínio das artes plásticas.  
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Neste sentido, o LIGARTE tem apostado na promoção de uma lógica de trabalho colaborativo e 

em rede, tendo estabelecido ao longo dos anos diversas parcerias, destacando-se a este nível a 

articulação com artistas plásticos profissionais, que tem sido relevante no processo de 

desenvolvimento dos artistas do atelier e na sua projecção, realçando-se o intercâmbio e 

colaboração com Artur Bual, João Duarte, Graça Morais, Fernando Aguiar, Lagoa Henriques, 

Juan Soutullo, Roberto Chichorro, Urbano, Francisco Espinho, Victor Pi, José de Guimarães, 

Fátima Mendonça, Manuel Cargaleiro, entre outros. Nesta metodologia de trabalho tem sido 

privilegiado o contacto com a obra destes profissionais, existindo um processo de criação artística 

através do qual os artistas do atelier têm a oportunidade de trabalhar com os mesmos, 

culminando o trabalho em exposições que reúnem obras colectivas e individuais de todos os 

intervenientes. 

 

Na área da divulgação a Fundação LIGA dispõe de uma galeria de exposições temporárias aberta 

ao público – Galeria O Corredor, onde regularmente os artistas do LIGARTE expõem e vendem as 

suas obras através de exposições individuais ou colectivas. Periodicamente algumas destas 

exposições são exibidas em outros espaços permitindo uma maior visibilidade e reconhecimento 

do trabalho desenvolvido por estes artistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 21 361 6923 

fundacaoliga@fundacaoliga.pt 

www.fundacaoliga.pt 

https://www.facebook.com/Casa.Artes.LIGA/?fref=ts 
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Pavilhão 31 
Pintura 
 

 
 
O Pavilhão 31 do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa é um espaço no qual se promove o 

desenvolvimento artístico no máximo das suas vertentes, reabilitando mentalidades e apostando 

numa acção de responsabilidade social direccionada para a doença mental. 
 

Liderado por Sandro Resende, que há mais de uma década dá aulas de pintura aos utentes do 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, o Pavilhão 31 tem desde então seguido a metodologia 

de aliar artistas consagrados, nacional e internacionalmente, com o trabalho desenvolvido no 

ateliê de artes plásticas do CHPL, através de exposições conjuntas, nunca identificando quem é o 

doente e quem é o artista. 
 

Quando Sandro Resende iniciou o projecto de dar aulas aos pacientes do antigo hospital Júlio de 

Matos começaram a aparecer trabalhos com muita qualidade artística, o que o levou a achar que 

os devia expor fora do hospital. Não havendo na altura abertura por parte das galerias e de outros 

espaços procurados para receber este tipo de trabalho, pensou no próprio hospital como um local 

para exposições. 
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Nessa altura, começou a usar pavilhões devolutos do CHPL, onde convidava artistas ditos 

normais para trabalhar com artistas ditos não normais. Assim, em 2002, realizaram a primeira 

grande exposição colectiva, com mais de 40 artistas. O resultado foi bom, a nível de 

aprendizagem e para que o próprio hospital investisse em materiais necessários para o 

desenvolvimento do trabalho artístico. 

 

Ao longo destes últimos anos foram realizadas 50 exposições nas dependências do CHPL, seja 

no pavilhão 24, no 27, no 28 ou, finalmente, no espaço permanente Pavilhão 31. Independente do 

local, muitos artistas relevantes já passaram por lá e, o principal, muitos utentes também se 

formaram artistas, com trabalhos em galerias e, inclusive, a viverem da própria arte. O facto é 

que, a partir do trabalho realizado no quotidiano, o projecto cresceu e tornou-se reconhecido quer 

em Portugal quer no estrangeiro, tendo já merecido coberturas jornalísticas em órgãos de media 

internacionais tão conceituados quanto os espanhóis El País, El Mundo e TVE, a norte-americana 

Forbes, e o britânico The Guardian. 

 

“Não houve qualquer modelo a ser seguido, apenas bo m senso, liberdade e uma 

verdadeira procura da qualidade artística. Nunca ho uve um olhar para um doente como 

doente, mas sim como de uma pessoa para outra pesso a. Não praticamos arte terapia, mas 

sim arte.” 

Sandro Resende 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 217917000 

comunicacaop28@gmail.com 

http://www.chpl.pt/artigos/arte-cultura/p31_pt_66 

https://www.facebook.com/pg/Pvinteoito/about/?ref=page_internal~ 

http://www.artecapital.net/entrevista-206-sandro-resende 
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Crinabel Teatro 
Teatro  
 

 
 
O Grupo Crinabel Teatro é um colectivo com 30 anos de existência, criado no seio da Crinabel, 

Cooperativa de Ensino Especial, e que tem vindo ao longo do seu percurso a desenvolver um 

trabalho artístico com jovens portadores de deficiência mental, procurando potenciar as suas 

capacidades artísticas, pessoais e sociais. 

 

Tem desenvolvido inúmeras parcerias europeias com Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, 

Turquia, Lituânia, Grécia. 

 

Realizou espectáculos um pouco por todo o mundo, privilegiando sempre o trabalho em 

articulação com outras estruturas artísticas e de cariz social tanto no domínio da criação, como da 

formação de técnicos e jovens, procurando uma inclusão efectiva dos seus colaboradores directos 

e indirectos através da criação teatral como motor de excelência para o reconhecimento das 

capacidades da pessoa portadora de deficiência mental. 
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Em 2011 criou o projecto "Laboratório Teatral" que consiste num trabalho directo com técnicos de 

ensino especial e utentes de instituições congéneres á CRINABEL, procurando provocar o 

encontro de diferentes realidades e modos de fazer, tentando criar a partir dai, novas parcerias e 

optimizações de recursos e metodologias de intervenção. 

 

Este projecto aplica a arte como objecto de educação e não apenas de ocupação, permitindo aos 

seus intérpretes um desenvolvimento no campo motor, intelectual, de relação com os outros, 

assistindo a um aparecer de um espírito critico, de um sentido de responsabilidade, de uma clara 

noção daquilo que desejam e do esforço a fazer para o conquistar. 

 

O investimento na transmissão de ferramentas de acção artística, a estes interpretes, procurando 

que os mesmos, a seu tempo, ao seu tempo, adquiram uma consciência sobre as suas acções e 

opções pessoais e artísticas, têm-se revelado uma boa prática no sentido, não só de as incluir 

socialmente, mas também de proporcionarem ao teatro e à sociedade, a oportunidade de 

valorizarem a riqueza da diferença. 

 

Neste sentido, e de uma maneira geral, o trabalho/metodologia do grupo propõe a implicação dos 

participantes nos processos e etapas de criação de uma forma total. Tanto nas criações teatrais 

como nas acções de formação é apresentada uma temática, uma ideia, um objecto, um texto. 

Algo que serve de ponto de partida para o trabalho. A partir dai, todo o processo é conduzido no 

sentido de explorar e identificar a posição de cada intérprete ou participante perante o objecto 

proposto, procurando explorar as posições de aproximação e disseminação das várias ideias que 

surgem no colectivo de trabalho. Assim, o objecto final das criações e das formações é sempre 

edificado pelas opções criativas, dramatúrgicas e cénicas promovidas pelo colectivo. 

 

O projecto Crinabel Teatro, pretende propor um trabalho de criação artística alicerçado num 

esquema de pesquisa através de propostas de discussão, reflexão e improvisação das matérias 

abordadas, procurando desenvolver com interpretes portadores de deficiência mental uma 

consciência criativa, explorando o potencial da sua imaginação e ao mesmo tempo dotando-os de 

ferramentas e sistemas de implementação cénica dos materiais criados. Desta forma a proposta 

artística será a de explorar nesta população alvo a sua consciência criativa, implementando-a 

num conjunto de objectos finais que tentarão espelhar a urgência de discutir como, porquê e de 

que forma fazemos e estamos no teatro e na vida. 
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O seu Teatro, a sua metodologia, reside no compromisso com a diferença. Não reside nos 

autores, nas estéticas, nas mecânicas ou nas técnicas, estas são complementos do essencial. E o 

essencial são as pessoas, as suas dúvidas, as suas necessidades e expectativas, a forma como 

vêm e estão no mundo e acima de tudo a consciência que querem ter dele. 

 

Para além do trabalho de criação realizado dentro deste colectivo, os actores deste projecto têm 

tido cada vez mais a possibilidade de se juntarem a outros projectos artísticos, tanto no cinema, no 

teatro ou na televisão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 96 4693527 

crinateatro@gmail.com 

http://crinabelteatro.blogspot.pt/ 

https://www.facebook.com/projectocrinabelteatro/ 
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Grupo de Teatro Terapêutico 
Teatro 
 

 
 
O Grupo de Teatro Terapêutico (GTT) do Hospital Júlio de Matos (actual Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Lisboa) surgiu em 1968 de um encontro entre técnicos de saúde mental do 

Hospital e doentes do Pavilhão de Homens, que resolveram levar avante uma experiência de 

teatro, possivelmente ocasional, mas que se mantém em funcionamento desde então, através do 

actor, encenador e dramaturgo João Silva, um dos fundadores do grupo, depois projecto. 
 

O Grupo de Teatro Terapêutico (GTT) desenvolve uma actividade específica na abordagem à 

doença mental, já que “obriga” os participantes actores e outros, à disciplina do TEATRO e, 

concomitantemente, às “regras” terapêuticas. Este projecto, pioneiro, é simultaneamente um 

desenvolvimento da sensibilidade artística e uma terapia de reabilitação e reinserção. 
 

As pessoas que passam pela experiência de doença mental ficam com marcas profundas no seu 

Eu, inseguranças e dificuldades cognitivas, comunicacionais, relacionais e sociais decorrentes da 

vivência da doença e do tratamento prolongado, que leva muitas vezes ao isolamento e também 

à discriminação, ao estigma. 
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As pessoas perdem os papéis que desempenhavam nas suas vidas (aluno, trabalhador, amigo, 

mãe, marido, etc.) ou vêem o desempenho desses papéis muito dificultado. 

Através da Arte, neste caso o TEATRO a pessoa tem oportunidade de aumentar o seu repertório 

de desempenho de papéis e até desenvolver novos papéis. 

 
Desde o início, que o GTT procurou encontrar técnicas simbióticas de Teatro/Terapia que 

permitissem estar “simultaneamente” em duas áreas sem “invadir” qualquer uma delas. Processo 

difícil num percurso de décadas, mas que permitiu chegar a ”zonas” de equilíbrio em diversidades 

tão específicas como as da Doença Mental, e tão expostas e interiorizadas como as do Teatro. 

 
O tipo de intervenção terapêutica específica do GTT tem afirmado potencialidade através do 

sucesso num processo de reintegração familiar/social/profissional, proporcionando a confiança e a 

vontade de serem ultrapassadas barreiras. Abre pistas aos já esclarecidos na área da saúde 

mental e aos que mais tarde enveredam por essa área; desmistifica os estigmas; alerta para as 

possibilidades do teatro na área da saúde; faz a prevenção aquando das conversas 

actores/público. 

 
O GTT afirma-se ao longo de 48 anos com apresentações de dezenas de trabalhos para milhares 

de pessoas, com várias gerações de “doentes --actores”, técnicos de teatro, técnicos de saúde, e 

centenas de outras sensibilidades que muito têm enriquecido o grupo. 

 

O GTT começou por apresentar as peças dentro dos muros do Hospital. Ultrapassou esses muros 

na sua evolução. Actualmente estreia e apresenta maioritariamente em salas de espectáculo e 

traz o público para dentro da instituição hospitalar. 

 
O objectivo geral do Grupo de Teatro Terapêutico é aplicar a arte na dignificação do indivíduo. 
 
Para o público em geral, o GTT procura informar, desmontar preconceitos, desmistificar, e 

apresentar trabalhos com qualidade artística e técnica. 

 
 
� 217 917 000 

grupoteatro@chpl.min-saude.pt | produção.gtt@gmail.com 

http://www.chpl.pt/artigos/arte-cultura/grupo-de-teatro-terapeutico_pt_68 

https://www.facebook.com/grupoteatroterapeutico/?fref=ts 
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4. Acessibilidade aos Equipamentos e Bens Culturais  
 
 
Diante das diversas politicas de inclusão social, o acesso à Cultura é fundamental para a 

construção de uma sociedade inclusiva, já que a Cultura é o campo do saber e do fazer estético e 

ético, que proporciona a construção de valores sociais. Assegurar às pessoas com deficiência as 

condições de acesso aos equipamentos e bens culturais como museus e seus acervos, auditórios 

de música, centros culturais, galerias de arte, teatros, monumentos, bibliotecas, ect. é condição 

essencial de garantia plena da cidadania dessas pessoas, uma vez que representa o direito à 

liberdade, ao lazer e a todos os bens e valores imprescindíveis à sua inclusão social. 

 

 

 

 

 

No entanto, é sabido que numerosos obstáculos sociais, físicos e comunicacionais impedem a 

plena fruição dessas indústrias e desses espaços culturais, quer pelas inúmeras barreiras 

arquitectónicas, quer pela falta de estratégias comunicacionais alternativas, quer ainda por atitudes 

pré-concebidas face às pessoas com deficiência, que as impedem de desfrutar autonomamente 

das experiências enriquecedoras que o contacto com a criação de outros lhes proporcionam. 
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Segundo Vlachou, Maria* Mudanças: Estaremos suficientemente atentos? Em: 

«http://musingonculture-pt.blogspot.pt/2011_02_01_archive.html» “A existência de museus, 

galerias, salas de espectáculos, centros culturais não faria sentido se não houvesse público. São 

lugares de encontro entre os artistas e as pessoas. São espaços de estímulo, diálogo, confronto, 

emoções; espaços de descoberta, aprendizagem, entretenimento. São também espaços onde as 

pessoas entram de livre vontade e não por obrigação; e são também livres de gostar de 

experiência ou não, de voltar ou não. A preocupação em criar acesso a estas experiências para 

cada vez mais pessoas tem a ver com a missão desses espaços, a sua razão de existir; mas é 

também uma necessidade. 

 

A fruição das artes é um direito das pessoas. As nossas instituições estão ao serviço deste direito. 

Existem não só para aqueles com hábitos de frequentação, como também para aqueles que não 

têm este hábito, ou porque apreciam outras formas de participação cultural ou porque essa 

participação nunca fez parte da vida deles e por isso desconhecem-na ou consideram-na 

irrelevante. Construir pontes, dialogar com as pessoas, conhecê-las melhor, dar a conhecer a 

nossa oferta, procurar adaptá-la a diferentes necessidades e conhecimentos são algumas das 

formas através das quais as instituições culturais procuram cumprir a sua missão. 

 
Por outro lado, é também uma necessidade. Se não nos preocuparmos com a renovação, o 

alargamento e a diversificação dos nossos públicos, vamos estagnar. Estaremos todos a trabalhar 

para as mesmas pessoas e chegará o momento, se não chegou já, em que a oferta será superior à 

procura. Não haverá público para todos os espectáculos, exposições, concertos e outros eventos 

que produzimos. 

 
Não existem formas mais ou menos legítimas de fruição e criação artística e cultural. As pessoas 

são livres de escolher a que melhor responde às suas necessidades e interesses. Mas nós 

estamos no ‘negócio’ da experiência ao vivo, acreditamos no seu valor, queremos mantê-lo vivo, 

trabalhamos para que as pessoas possam usufrui-lo. No entanto, a forma como o temos feito 

continua a demonstrar algum distanciamento e desconhecimento do ‘outro’ e também alguma 

arrogância. Posicionamo-nos como guardiões únicos e absolutos da ‘verdadeira cultura’, daquela 

que tem qualidade e valor. 
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Muitos de nós continuamos satisfeitos em trabalhar para e com os ‘poucos, mas bons’, os 

entendidos, os iniciados; e eles também apreciam este estatuto e, não poucas vezes, reagem a 

qualquer tentativa de abertura por parte da instituição, àquilo que consideram popularização e 

baixar de nível. Por outro lado, também muitos de nós advogamos o ‘acesso’, mas o acesso àquilo 

que nós definimos como cultura válida. E se procurássemos conhecer melhor as comunidades nas 

quais estamos inseridos? E se abríssemos os nossos espaços (que são também os delas), 

envolvendo-as, criando conforto (físico, psicológico e intelectual) e um sentimento de pertença? E 

se desenhássemos juntamente com elas a nossa programação? E se fossem elas os artistas?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mestre em Museologia (University College London, 1994), com tese sobre a temática do 

marketing de museus. Directora Executiva da Acesso Cultura. 
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4.1. Exemplos de Boas Práticas 
 
 
Exemplos de boas práticas, os 5 projectos a seguir apresentados revelam, no seu conjunto, 

preocupações com a acessibilidade, nas suas diversas componentes e com o desenvolvimento de 

programas educativos e participativos para o público com necessidades especiais, que podemos 

qualificar de referência no panorama nacional e que podem ser replicados ou constituir incentivo 

para novos projectos que promovam a inclusão de todos nos espaços culturais. 
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Museu da Comunidade Concelhia da Batalha 
O Museu de Todos 
 

 
 
Ao assumir-se como museu inclusivo, o MCCB oferece-se a todos os visitantes, através de um 

programa museológico potenciador de experiências únicas e personalizadas. Esta vontade de 

servir a "todos", no respeito pela diferença, traduz-se em pequenos gestos que, todos somados, 

tornam este espaço acessível, confortável e seguro. Embora apresente soluções abertamente 

direccionadas para públicos com necessidades especiais, é filosofia deste Museu integrar de 

forma discreta e efectiva, permitindo que os mesmos recursos e serviços possam ser fruídos por 

pessoas com ou sem deficiência. 

 
Só assim se entende que este seja "um museu de (e para) todos". Para além de eliminar barreiras 

físicas e potenciar o conforto e a autonomia, este espaço cultural recorre a estratégias 

comunicacionais alternativas para que cada visitante possa utilizar os recursos que respondam 

aos seus interesses e que melhor se adaptam às suas necessidades pessoais. 
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Para que a experiência museológica seja enriquecedora é necessário que o visitante se sinta 

confortável, seguro e que possa fruir da sua visita de forma autónoma se assim o desejar. 

 

As múltiplas soluções de acessibilidade existentes no MCCB, permitem que cada um viva este 

Museu à sua maneira. 

 
Pessoas com Baixa Mobilidade 
 
�Estacionamento reservado à frente do Museu 

�Rebaixamento de ressaltos e barreiras arquitectónicas 

�Mobiliário ergonómico e com alturas adaptadas a cadeiras de rodas 

�Elevador 

�Zonas de descanso – bancos fixos e móveis 

�WC adaptado 

 

Pessoas com Baixa Visão 
 
�Iluminação direccionada 

�Postos multimédia com funções de ampliação e alto-contraste 

�Material impresso em formato ampliado 

�Filmes com legendas em formato ampliado 

�Experiências tácteis (réplicas, maquetas, objectos para tocar) 

�Audioguia com audiodescrição (em português) 

 

Pessoas Cegas 
 
�Trilho / marcas de direccionamento no chão 

�Sinalética em Braille 

�Posto multimédia com leitor de ecrã, 

�Materiais impressos a Braille e alto-relevo 

�Experiências tácteis (réplicas, maquetas, objectos para tocar) 

�Audioguia com audiodescrição (em português) 

�Espaço cão-guia 
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Pessoas Surdas 
 
�Videoguia em Língua Gestual Portuguesa 

�Videoguia textual 

�Textos impressos em escrita fácil 

�Espaço cão para surdos 

�Filmes legendados. 

 

Pessoas com Deficiência Intelectual 
 
�Textos em escrita fácil 

�Textos com apoio pictográfico 

�Jogos e actividades de exploração 

�Experiências tácteis (réplicas, maquetas, objectos para tocar) 

�Visitas guiadas. 

 

Crianças 
 
�Textos adaptados 

�Jogos e actividades de exploração 

�Experiências tácteis (réplicas, maquetas, objectos para tocar) 

 

Estrangeiros 
 
�Material diverso nos idiomas de Inglês, Castelhano e Francês. 

 

 
 
Esta aposta na área de acessibilidade coloca o MCCB no campo de investigação científica e 

académica, sendo este espaço procurado como estudo de caso pela comunidade investigadora 

nacional e internacional. Esta é uma missão que se encontra em constante desenvolvimento, 

pelo que são efectuados convites frequentemente a especialistas para analisar/validar as 

soluções disponíveis. 
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Em Dezembro de 2012, MCCB foi eleito o Melhor Museu Português, pela Associação Portuguesa 

de Museologia. A esta distinção, juntam-se ainda os troféus regionais de Valorização Territorial, 

atribuído na XIV Gala do Semanário Região de Leiria e o troféu de Mérito Regional, na IV Gala da 

Inclusão de Leiria, que destacou a política de acessibilidade do Município da Batalha. 

 

O MCCB foi ainda reconhecido com o consagrado prémio europeu Kenneth Hudson, em Maio de 

2013, tendo a preocupação com as acessibilidades e a originalidade das soluções disponíveis 

sido evidenciadas pelos elementos do Júri. Em 2014 venceu o Prémio Acesso Cultura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 244 769 878 

geral@museubatalha.com 

http://www.museubatalha.com/ 

https://www.facebook.com/MCCB-O-Museu-de-Todos-175808002462715/?fref=ts 
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Museu de Leiria 
 

 
 
O Museu de Leiria, enquanto agente de mudança, adoptou no seu processo de criação, 

desenvolvimento e instalação, práticas de cooperação com instituições múltiplas, no sentido de 

garantir o reconhecimento e integração da diferença. 

 

A parceria com o CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital (Instituto Politécnico de 

Leiria) permitiu a identificação de soluções para integração activa de pessoas sujeitas à exclusão 

devido a factores físicos, sociais ou intelectuais. Procuraram-se recursos inovadores e originais, 

que garantissem sustentabilidade a longo prazo. 

 

A preocupação em tornar o Museu acessível a todos materializou-se de múltiplas formas: 

infografia e sinalética com preocupações em termos de acessibilidade gráfica, e com placas em 

Braille, trilhos direccionais e percursos acessíveis, acessos mecânicos, espaço cão-guia, plantas 

tácteis, traduções em três línguas, exposições bilingues, áudio-vídeo-guias em quatro línguas, 

soluções multimédia, guiões para os filmes sem locução (garantindo acessibilidade a pessoas 

com deficiência auditiva), bem como guiões em Sistema Pictográfico Comunicacional e em Braille. 
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O Museu é acessível, no seu interior, exterior e em todo o percurso público de acesso, 

garantindo-se estacionamento para cidadãos com mobilidade condicionada e acesso comum 

rampeado. 

 

Existe acesso mecânico interior com o qual se articulam as áreas expositivas. Utilizam-se Linhas 

Guia de Segurança, marcações de perigo nos acessos por escada e em pontos de mudança de 

nível de pavimento, assim como Linhas Guia de Orientação para melhorar a mobilidade de todos 

e conduzir as pessoas com deficiência visual no edifício da forma mais rápida e autónoma 

possível. 

 

Aplicou-se, em posição estratégica, sinalética acessível a todos os utentes, tendo-se instalado 

duas plantas tácteis 2,5D que permitem, em cada piso, ter uma noção espacial à escala de todo o 

edifício, assim como de todos os pisos e percursos acessíveis, havendo marcações para as peças 

tácteis e indicação áudio nos equipamentos de que as mesmas são acessíveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 244 839 677 

museudeleiria@cm-leiria.pt 

https://www.facebook.com/MuseuDeLeiria/about/ 

http://www.cm-leiria.pt/pages/849 
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Parques de Sintra Acolhem Melhor 
Parques de Sintra-Monte da Lua, SA  
 

 
 
A Parques de Sintra-Monte da Lua, SA é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, 

criada para a gestão e recuperação de monumentos e áreas florestais em Sintra: Parque e 

Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, 

Castelo dos Mouros, Palácio e Jardins de Monserrate, Convento dos Capuchos. 

 

Desde cedo que esta empresa encarou tratar-se de Responsabilidade Social tornar mais inclusivo 

o Património Cultural e Natural que gere. O projecto “Parques de Sintra Acolhem Melhor” 

melhorou as condições de acessibilidade às propriedades que a empresa tem sob gestão e 

constituiu-os como exemplo de boas práticas do Turismo Acessível e da igualdade na 

oportunidade de acesso ao Património natural e construído. Co-financiado pelo Turismo de 

Portugal em 25%, conta com a consultoria de várias associações – ACAPO, Associação 

Portuguesa de Surdos (APS) e Associação Salvador. 
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Este projecto incide sobre três dimensões da acessi bilidade: 

 

– Física , melhorando as condições de mobilidade proporcionando uma visita autónoma e segura 

por parte de todos, com adaptações físicas dos espaços exteriores e interiores e aquisição de 

novos equipamentos, nomeadamente cadeiras de rodas, veículos de tracção para puxar cadeiras 

de rodas (vencendo inclinações até 20%), plataformas elevatórias e rampas amovíveis, 

autocarros híbridos e carrinhos eléctricos adaptados a cadeiras de rodas, entre outros. Foram 

realizadas intervenções ao nível físico, como a remodelação de lojas, cafetarias e WCs, 

recuperados caminhos, substituídos corrimões e criados pontos de descanso. 

 

– Informação , melhorando a comunicação, independentemente das características dos visitantes. 

Para tal foram elaborados folhetos e pictogramas/sinalética mais acessíveis, Modelos 

tridimensionais tácteis dos palácios, Mapas tácteis e réplicas de menores dimensões dos 

monumentos. No que respeita a aplicações multimédia, a App “Talking Heritage – Sintra” é uma 

aplicação interativa que oferece uma experiência única nas visitas ao património natural dispondo 

de um conjunto de funcionalidades de apoio à inclusão tais como língua gestual, vocalização de 

conteúdos, controlo de ações por movimento e localização por GPS, disponível a todos os 

visitantes, através de smartphone. 

O website inclui a descrição das condições de acessibilidades aos locais e foi desenvolvido para 

ser acessível a cidadãos com deficiência, com o nível AAA do WCAG 1.0 (objetivo - WCAG 2.0). 

 

– Serviços , prestando mais e melhores serviços a públicos diversificados, incluindo pessoas com 

deficiência, garantindo uma transmissão de conhecimentos ao nível cultural mais eficaz. No que 

respeita aos serviços, os colaboradores que contactam com o público assistiram a formações 

sobre boas práticas e tiveram aulas de Língua Gestual Portuguesa, conduzidas pela APS. São 

organizadas periodicamente visitas sensoriais no Parque de Monserrate e no Palácio Nacional de 

Sintra, bem como visitas com intérprete de Língua Gestual. Existe um preçário com redução para 

pessoas com deficiência e lugares de estacionamento para pessoas com deficiência. 

 

� 21 923 73 00 

info@parquesdesintra.pt 

https://www.parquesdesintra.pt/planear-a-sua-visita/acessibilidades/sobre-o-projeto/ 

https://www.facebook.com/parquesdesintra/?fref=ts 
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Tesouros do MNAz Ao Alcance de Todos 
Museu Nacional do Azulejo 
 

 
 
Em 2010 foi inaugurado no Museu Nacional do Azulejo (MNAz) o projecto Tesouros do MNAz ao 

alcance de Todos. 

 

O projecto teve como objectivo dar melhores condições de acesso ao espaço e à informação do 

Museu Nacional do Azulejo, criando um circuito de visita que oferece ao visitante individual, sem 

visita guiada, informação simples e/ou mais aprofundada sobre peças e espaços escolhidos, 

sendo essa informação acessível a pessoas com incapacidade motora, sensorial (visual e 

auditiva) e mental/intelectual. 

 

O mecenato da AS (Associação Salvador) permitiu ultrapassar os obstáculos arquitectónicos que 

até aqui dificultavam ou impediam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida às peças e 

espaços escolhidos. Para tornar a informação mais acessível, o trabalho decorreu em parceria 

com a ACAPO (Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal) e a FPAS (Federação 

Portuguesa das Associações de Surdos) e teve a orientação de Grupos Consultivos compostos 

por Pessoas Cegas e Surdas. Foram preparados textos simples e interessantes sobre os 

Tesouros escolhidos. 
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Com o mecenato da Fundação Millennium BCP, essa informação está agora disponível em 

audioguias com audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão. 

 

Ao longo do circuito de visita estão colocadas réplicas em relevo de alguns dos Tesouros 

escolhidos, acompanhadas por tabelas impressas em Braille e a negro com letras ampliadas. 

 

As Pessoas Surdas têm ao seu dispor videoguias em Língua Gestual. 

 

No âmbito deste projecto foi lançada em 2015 uma aplicação móvel em língua gestual 

portuguesa, em parceria com a Realizasom que explora os tesouros mais importantes deste museu 

de Lisboa através de vídeos previamente gravados em língua gestual portuguesa. A combinação 

de imagem, texto e áudio tornam a app acessível a todos os visitantes, procurando tornar o 

museu mais inclusivo. 

 

Todo este projecto resulta de uma atitude inclusiva por parte da equipa do Museu Nacional do 

Azulejo, que se quer aberto à comunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 218 100 340 

geral@mnazulejo.dgpc.pt 

http://www.museudoazulejo.pt/ 

https://www.facebook.com/Museu-Nacional-do-Azulejo-179906992042145/?fref=ts 
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Ao Alcance de Todos 
Serviço Educativo da Casa da Música 
 

 

 

A Casa da Música tem na sua filosofia de base uma ideia muito abrangente e ecléctica de Música. 

Pretende ser a casa de todas as músicas. O Serviço Educativo, integrado na Direcção Artística e 

de Educação, vai obviamente beber a essa fonte de inspiração. Por isso, e porque Educação não 

é sinónimo de escola e a Música é muito mais do que uma actividade dos músicos que outros 

estão destinados a contemplar, o Serviço Educativo serve para que todos construam as suas 

relações com a Música: superficiais ou profundas, racionais ou afectivas, abstractas ou concretas, 

num ou vários estilos, com estes ou aqueles meios. Nesse sentido, existem actividades para 

bebés, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas com necessidades especiais, pessoas com ou 

sem experiência musical, professores, comunidades. 

 

Nos Principais objectivos do Serviço Educativo da Casa da Música, são mencionadas a 

integração, a inclusão através da prática musical. 
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Os objectivos principais são oito: 

 

1) Catalizar e nutrir a criação de laços com a música: promover o interesse pela sua descoberta 

— ouvir, fazer, criar, saber; 

2) Contribuir para a aquisição de ferramentas de compreensão musical: proporcionar instrumentos 

para a fruição e criação livre e autónoma; 

3) Tocar um espectro largo de pessoas, tendo em conta as suas diferenças necessidades 

específicas: indivíduos, famílias, escolas, comunidades; bebés, crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos; especialistas, amadores de música ou simples “curiosos”; 

4) Colmatar deficits de oferta no campo da educação e da música, nomeadamente abrindo a 

educação a “várias músicas” e a outras artes e tecnologias; 

5) Explorar o papel da música enquanto factor de reabilitação e de geração de afectos: promover 

a inclusão de comunidades desfavorecidas e de pessoas com necessidades especiais;  

6) Contribuir para uma concepção integrada de projectos artísticos, promovendo a emergência de 

discursos artísticos verdadeiramente transversais e descomplexados; 

7) Intervir em áreas de formação e investigação que possam sustentar projectos educativos 

dentro da filosofia da Casa da Música: formar pessoas, investigar processos e metodologias, criar 

ferramentas; 

8) Inspirar outros agentes educativos, sociais e culturais: criar ideias e projectos-piloto que 

possam posteriormente ser dinamizados e desenvolvidos por agentes especialmente 

vocacionados para alguns tipos de trabalho com escolas, comunidades e outros. 

 

É neste contexto e fruto das convicções deste Serviço, que surge em 2007 o Ao Alcance de 

Todos , uma semana dedicada a necessidades especiais, tecnologia e música. 

Ao conceber este projecto, o Serviço Educativo da Casa da Música não o fez com o objectivo 

panfletário de abranger pessoas com necessidades educativas especiais nas suas actividades. 

Elas são, estão entre, o seu público e os seus participantes ao longo de cada ano. 

 

Espectáculos, workshops, onde instrumentos especiais desenvolvidos com o apoio de novas 

tecnologias alargam o espectro da criação musical, performances desafiantes de núcleos que 

desenvolvem o seu trabalho artístico fora da Casa da Música, acções de formação e instalações 

têm lugar durante a semana que antecede a Páscoa 

 

 



A Arte Pertence a Todos | Boas Práticas Artísticas e Culturais  
_______________________________________________________________________________________ 

 

6ª Edição | 2016 

53 

 
 
No entanto é redutor e limitado falar-se apenas numa semana dedicada a comunidades de 

pessoas com necessidades especiais. Os projectos que são levados a palco começam a ser 

construídos com muita antecedência, muitas vezes mais de um ano antes. Instrumentos e 

interfaces que possibilitam a execução de robots, controlo de software ou software adaptado são 

fruto de projectos de programação e engenharia que se prolongam por vários meses. E mais 

importante, há efeitos e impactos que ficam depois do Ao Alcance de Todos: há instituições que 

após a experiência de um projecto começam a usar a música, bem como outras expressões 

artísticas, como uma importante ferramenta de inclusão e de trabalho das competências dos seus 

utentes; há técnicos que são inspirados por este Serviço, bem como pelas formações que aí se 

fazem e que transportam para as suas instituições uma maneira criativa e participada de fazer; há 

artistas que descobrem a sua vocação e a sua forma de realização através das experiências que 

vivem na Casa da Música. 

 

Ainda que com um enquadramento diferente o projecto “A casa vai a Casa” iniciado em 2008 tem 

desenvolvido inúmeros projectos em instituições de pessoas com necessidades especiais, criando 

a ideia de que o Ao Alcance de Todos tem durante todo o ano várias extensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 22 012 0220 

info@casadamusica.com 

http://www.casadamusica.com/ 

https://www.facebook.com/casadamusica 
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4.2. Recomendações para garante da acessibilidade 
das pessoas com deficiência aos Equipamentos e 
Bens Culturais 
 
 
As recomendações para a eliminação, redução ou superação de barreiras na promoção da 

acessibilidade aos equipamentos e bens culturais a seguir apresentadas, são de ordem geral, 

uma vez que as soluções de acessibilidade deverão ser aplicadas individualmente, conforme as 

peculiaridades de cada equipamento ou bem cultural. 

 

No Exterior 

 

Estacionamento 

 

�Os Parques de Estacionamento  devem ter, no mínimo, 1 lugar reservado para veículos de 

pessoas com necessidades especiais, para uma lotação não superior a 10 lugares; 

Caso não exista parque de estacionamento, recomenda-se que seja reservado na via pública pelo 

menos um lugar, o mais perto possível da porta de entrada do equipamento ou bem cultural. 

 

Acesso aos edifícios 

 

�Caso o acesso à entrada principal  apresente escadas ou desníveis, recomenda-se a 

instalação de rampas, amovíveis ou fixas, que devem ter uma inclinação não superior a 6%. Em 

caso de impossibilidade, devem existir outros meios de elevação (ex. plataformas elevatórias, 

elevadores, etc.); 

Quando não for possível adaptar o acesso principal, deve-se garantir um acesso alternativo 

acessível para pessoas com deficiência. 

 

�A porta de entrada  deve ter uma largura útil não inferior a 87 cm e a soleira da mesma não 

poderá ultrapassar os 2 cm de altura. 
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No Interior 

 

�O Átrio  deve estar livre de degraus ou desníveis acentuados e deve dispor de balcão de 

atendimento e bilheteira rebaixados; 

No caso do balcão de valor histórico, recomenda-se a adopção de um mobiliário lateral onde 

possa ser feito o atendimento de pessoas com deficiência. 

 

�As instalações sanitárias  devem ser adaptadas, segundo as normas para o efeito (Decreto-Lei 

nº 163/2006 de 8 de Agosto). 

 

�Os corredores e áreas de circulação  deverão, regra geral, ter uma largura em toda a sua 

extensão maior ou igual a 120 cm, que permita a circulação de cadeiras de rodas, recomendando-

se que sejam retirados todos os obstáculos e que sejam usadas rampas amovíveis para vencer 

os desníveis com mais de 2 cm de altura. 

 

�As portas  entre os diferentes espaços devem possuir largura livre suficiente, não inferior a 87 

cm, para a passagem de uma cadeira de rodas, recomendando-se que as de duas folhas se 

devem manter abertas e as de vidro devem ser assinaladas a 120 cm do chão, com um forte 

contraste cromático. 

 

�As escadas  devem ter largura mínima de 120 cm, com guardas dos lados exteriores e/ou 

corrimãos, degraus bem iluminados e piso com boa aderência, de modo a serem acessíveis a 

pessoas com mobilidade condicionada que conseguem fazer uso das mesmas. Caso não seja 

possível, devem existir outros meios de elevação (ex. plataformas elevatórias, elevadores, etc.). 

 

�Os vãos das portas e o interior da cabina dos elevadores  deverão ter largura não inferior a 110 

cm e 140 cm de profundidade, devendo os comandos dos mesmos estar a uma altura mínima de 

90 cm, com sinal luminoso e marcados a Braille. Sempre que possível deverá existir informação 

áudio e visual sobre o andar em que a pessoa se encontra. 

 
�A iluminação  ambiente deve permitir ao maior número possível de visitantes ver todos os 

objectos, recomendando-se que devem ser eliminadas sombras fortes que podem ser 

confundidas com obstáculos. 
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�A altura das vitrinas e das tabelas  deve ser adequada a um visitante em cadeira de rodas, 

recomendando-se para isso que as mesmas apresentem o máximo de 120 cm de altura entre o 

piso e a zona inferior da vitrina. 

 
�Recomenda-se que na sala de espectáculos e/ou auditório  os lugares reservados para 

pessoas em cadeira de rodas estejam espalhados, embora sempre ao lado da coxia, sendo que 

um ou mais lugares poderão ficar perto da saída. No caso em que esta situação não se verifique, 

recomenda-se que sejam preparadas algumas das cadeiras para serem retiradas quando for 

preciso criar lugares especiais. 

 

�O ideal seria que todos os visitantes pudessem ter acesso a conhecer as peças originais do 

acervo , mas caso esta situação não seja possível, recomenda-se que sejam seleccionadas peças 

emblemáticas susceptíveis de serem tocadas ou réplicas do original. Pinturas e imagens podem 

ser representadas em relevo. 

 

�As saídas e entradas  devem estar bem identificadas. Os mapas de orientação  deverão ser 

simples e claros e os percursos  deverão ser indicados com símbolos visuais e tácteis de fácil 

compreensão, recomendando-se a utilização de uma superfície anti-reflexo com contraste entre a 

superfície e os símbolos ou caracteres. 

 

�Apesar de ser dispendioso fornecer toda a informação  em formatos alternativos para os 

visitantes com necessidades especiais, recomenda-se a disponibilização de textos de leitura fácil 

nos painéis, folhetos e roteiros, bem como textos em versão ampliada e em Braille, Audioguias e 

Audiodescrição, para pessoas com baixa visão e Videoguia em Língua Gestual Portuguesa, para 

pessoas surdas. 

 

�O acompanhamento de pessoas com necessidades especiai s deve ser feito por 

profissionais informados sobre as necessidades destas pessoas, com formação nas áreas da 

mobilidade (ex.: utilização de cadeiras de rodas), da orientação (ex.: presença de cães-guia) e do 

conhecimento básico da Língua Gestual portuguesa. 
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4.3. Legislação e documentos aplicáveis 
 
 
 
Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto . Define as condições de acessibilidade a satisfazer no 

projecto e na construção de espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos e 

habitacionais. http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/dl_163_2006.htm 

 

Lei n.º 46/2006, de 28 de Agosto . Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da 

existência de risco agravado de saúde. http://www.inr.pt/bibliopac/diplomas/lei_46_2006.htm 

 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiê ncia , adoptada em Nova Iorque em 30 

de Março de 2007. http://media.wix.com/ugd/0a28d4_09111dce719447799a712e562cba37c0.pdf 

 

Guia “Acessibilidade e Mobilidade para Todos”.  Apontamentos para uma melhor interpretação 

do Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. 

http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf 

 

Museus e Acessibilidade, Temas de Museologia, 2003 . Traça um diagnóstico inicial das 

situações mais graves e aponta recomendações e boas práticas com os objectivos de melhorar as 

condições de acolhimento dos museus e de propor novas e mais participadas leituras e contactos 

com as suas colecções. 

http://media.wix.com/ugd/0a28d4_767b36526eb04416b09faf5cdd664a62.pdf 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Arte Pertence a Todos | Boas Práticas Artísticas e Culturais  
_______________________________________________________________________________________ 

 

6ª Edição | 2016 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANACED 

Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência 

Rua do Sítio ao Casalinho da Ajuda 

1349 -011 Lisboa 

� 21 363 68 36 

anaced@net.sapo.pt 

http://anacedarte.wix.com/anaced 

http://www.facebook.com/pages/ANACED-Arte-e-Criatividade-Pessoas-com-Defici%C3%AAncia/108277345933518 

 
Fotos da capa: Grupo Dançando com a Diferença e Parques de Sintra Acolhem Melhor 


