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Tema | Objetivos | Justificação | Metodologia | Estrutura   

Acessibilidade no espaço físico 
universitário 
 
 
 
Universalidade de oportunidades 
a todos os utilizadores pela 
acessibilidade ao ambiente 
construído. 



Tema | Objetivos | Justificação | Metodologia | Estrutura   

Explorar as condições 
morfológicas responsáveis pela 
acessibilidade em recintos 
universitários 
 
 
 
Avaliar as condições de 
acessibilidade... 

1. através do DL nº 163/2006 de 
8 de Agosto  

2. através da experiência de 
vários utilizadores 

3. através de um indíce de Nivel 
de Esforço 

 
 
Elaborar um diagnóstico 



Tema | Objetivos | Justificação | Metodologia | Estrutura   

Crescente número de pessoas com 
alteração de funcionalidade a 
frequentar atualmente Instituições de 
Ensino Superior (IES)  
 
 
 
Campus Alameda IST  
- importância como IES 
- número elevado de utilizadores 
- primeiro campus da cidade de Lisboa 



Tema | Objetivos | Justificação | Metodologia | Estrutura   

Abordagem teórica 
 

  1.Recolha bibliográfica 

  2.Análise bibliográfica 

Abordagem prática 
 

  3.Levantamento 

  4.Análise sintática 

Obtenção de dados 
 

5.Levantamento de dados 

6.Tratamento de dados 

Resultados 
7. Diagnóstico das 

condições de acessibilidade 



Tema | Objetivos | Justificação | Metodologia | Estrutura   

Capítulo 1 

 

Apresentação do 
estudo de caso - o 

Campus Alameda do 
IST 

Capítulo 2 

 

Levantamento das 
condições de 
acessibilidade 

Capítulo 3 

 

Avaliação de 
acessibilidade ao 

Campus da Alameda 
do IST 

Ligações ao exterior 
Análise aos espaços 
exteriores 
Análise aos pavilhões 

Comparação de resultados 

Levantamento métrico 
Entrevistas 
Walkthroughs 
Checklist 
Nível de Esforço 



Acessibilidade 
ambiente constru ído fáci l , seguro e confortável permit indo ao indiv íduo 
independentemente das suas capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas, utilizá-lo 
autonomamente.  
 

Alteração de funcionalidade 
diversidade humana composta pelas pessoas portadoras de deficiência, com mobilidade, 
comunicação e orientação condicionada  
 

Design Inclusivo 
abordagem geral para a conceção, em que os projetistas garantem que espaços, produtos 
ou serviços respondem às necessidades de um público alargado 

Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 



Conceitos | Abordagem metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desen. futuros 

Análise Morfológica Levantamento das condições de 
acessibilidade 

The Social Logic of Space (1984) 
de Hillier e Hanson 
 
Mapa Axial 
 
 
 
 
 
 
 
Análise de Visibilidade 

Conetividade 
Integração global 
Integração local 

Inteligibilidade 
Sinergia 

Conetividade 
Raio mínimo 
Caminho métrico mais curto 
Profundidade visual 
Profundidade angular 

Levantamento 
métrico 
 
 
Entrevistas 
 
 
Walkthroughs 
 
 
 
Checklist 
 
 
Nível de 
esforço 

medições 
registo fotográfico 
observação 

com utilizadores 
com peritos 

com utilizadores 
com peritos 

espaço exterior 
espaço interior 
usos específicos 

escadas 
rampas 
vias 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Conetividade 
mapa axial 

1

8



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Integração HH 
mapa axial 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Inteligibilidade 

1

8



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Integração HH 
mapa axial sem escadas 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Conetividade 
Análise de Visibilidade 

1

8

mapa sem estacionamento mapa com estacionamento 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Simulação em modelo 3D (vídeo) 

Modelação 3D da autoria de Ana Gil 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

Escada 

Rampa 

Via 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática | Walkthroughs | Nível de Esforço | Comparação de resultados  

pouco esforço x 1 

médio esforço x 2 

esforço intenso x 3 

Total Barreiras 

 

+ 

Coeficiente de correlação 
de Piersen 
r ε [-1;1] 

 
 
 

r = 0.5 
Correlação moderada 

positiva 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolv. futuros 

Análise Sintática 
 
 
 
 
 
 
 
Walkthroughs 
 
 
 
 
 
Nível de Esforço 

pouco conetado 
ineficaz para orientação 
estacionamento prejudica a circulação 
pedonal 
ausência de rede de percursos seguros 
 

más condições de acessibilidade 
não permite a autonomia do utilizador 
com alteração de funcionalidade 

principais percursos são os que exigem 
mais esforço 



Conceitos | Abord. metodológica | Estudo de caso | Conclusões | Desenvolvimentos futuros 

Desenvolver o índice Nível de Esforço  
 
Estender os walkthroughs a outros tipos de 
utilizadores  
 
Promover o ensino da acessibilidade na 
universidade  
 
Realizar um projeto de eliminação de barreiras 
arquitetónicas no Campus Alameda do IST 
 
Análise aprofundada ao interior de edifícios 
 
Análise da acessibilidade de outros Campus 
 
Incluir na avaliação de acessibilidade o domínio 
comunicacional  
 
Criar um serviço próprio de apoio ao utilizador 
com alteração de funcionalidade  
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