GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

ENDEF – Estratégia Nacional para a Deficiência (2012-2013)

EIXO N.º 1 - «DEFICIÊNCIA E MULTIDISCRIMINAÇÃO (2012 – 2013)

Promover ações de sensibilização
sobre acessibilidade e deficiências e
incapacidades
Promover ações de sensibilização
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sobre acessibilidade e deficiências e
incapacidades
Promover ações de sensibilização
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Entidades
responsáveis
DRC Norte
Biblioteca
Nacional de
Portugal
Biblioteca
Nacional de
Portugal
Direção-Geral do

Ações Planeadas
Enquadrado na operação “O Norte Monumental em Rede. Conceção, implementação e gestão da rede de monumentos
da Região Norte (NORTE-07-0927-FEDER000139)”, o Norte Monumental integra um projeto-piloto de voluntariado,
assim como um plano de formação interna, no âmbito do qual se encontra contemplada a sensibilização no quadro da
acessibilidade aos monumentos.
- Incremento da atividade de voluntariado no serviço para invisuais e promoção de um maior reconhecimento social
desse voluntariado
- Realização de workshop com voluntários sobre produção de livros sonoros e digitais

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E FISCALIZAÇÃO na DIREÇÃO GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL

Património Cultural

Ano 2012:
1. Introdução à acessibilidade em museus: em Dezembro, na sede da Direção Geral do património cultural (DGPC) e
no Museu Nacional do Azulejo (MNAz).
Destinatários: Para os técnicos do Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização (arquitetos, engenheiros,
desenhadores)
Ano 2013:
2. Sensibilização às necessidades especiais das pessoas com deficiência visual, auditiva e intelectual.
Destinatários:
• Técnicos do Departamento de Estudos, Projetos, Obras e Fiscalização;
• Profissionais dos museus da RPM.
• Membros da equipa do MNAz que produzem informação para o público.;
• Membros da equipa do MNAz em contacto com o público;
• Autarcas e profissionais de museus alentejanos.;
• Equipas do M. de Ciência e M. de História Natural;
• Profissionais dos museus da RPM. 2.º Seminário de Boas práticas
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Medida:

GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS

ENDEF – Estratégia Nacional para a Deficiência (2012-2013)

EIXO N.º 4 - «ACESSIBILIDADES E DESIGN PARA TODOS» (2012 – 2013)
Medida:

Entidades
responsáveis

Ações desenvolvidas:
Disponibilização de folhetos informativos em Braille

Biblioteca Nacional de
Portugal

Aumento substancial do livro sonoro digital por conversão de registos analógicos

DRC Norte

Decorrente do diagnostico vai ser concretizada a implementação das medidas – equipamentos e /ou outros
meios – para a acessibilidade aos monumentos por parte dos visitantes portadores de deficiência e
incapacidades.

Produção de conteúdos acessíveis para a
qualificação e diferenciação da visita aos
mosteiros portugueses classificados como
Património da Humanidade (Jerónimos,
Batalha, Alcobaça e Tomar).

Direção-Geral do

Programa Estratégico - Mosteiros Portugueses Património da Humanidade

Promoção da acessibilidade ao Património
Cultural

Direção-Geral do

Acesso a locais destinados a atividades ou
serviços culturais

Património Cultural

Património Cultural

- Produção de conteúdos acessíveis para a qualificação e diferenciação da visita aos mosteiros portugueses
classificados como Património da Humanidade (Jerónimos, Batalha, Alcobaça e Tomar).
Obs.: - Projeto candidatado a verbas comunitárias no âmbito do QREN, Quadro de Referência Estratégico
Nacional.
- Os conteúdos deverão ser acessíveis a visitantes com deficiência visual.
CONVENTO DE CRISTO - 2013
- Colocação de novas rampas para pessoas com deficiência motora (2.ª fase).
- Projeto de elevador na nova receção
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA - 2013/14
- Projetos de recuperação do jardim das Murtas e Jardim do Obelisco (nos quais se incluem rampas para
acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida) Obras executadas no âmbito do QREN, Quadro de
Referência Estratégico Nacional, POR Centro, Rede de Mosteiros Portugueses Património da Humanidade.
MOSTEIRO DA BATALHA -2013
- Colocação de rampas ao longo de todo o circuito de visita no piso térreo (2.ª fase). - Ainda sem data
prevista: projeto de instalação de elevadores para acesso ao piso superior e colocação de rampas no circuito
da visita.
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Acesso a material Cultural em formatos
acessíveis
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Medida:

Entidades
responsáveis

Ações desenvolvidas:

MUSEU NACIONAL DOS COCHES (novo) - 2013
- Produção de réplicas e conteúdos multimédia acessíveis. - Abertura ao público prevista para 2014.

Adaptação dos conteúdos multimédia já existentes às necessidades de visitantes cegos e surdos.
- Abertura ao público prevista para Dezembro de 2012.
TORRE DE BELÉM -2013
- Substituição do passadiço
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MUSEU NACIONAL DE MACHADO DE CASTRO -2013

