
 
 

A Comissão Europeia lança o 5.º concurso do Prémio Access City 

05/06/2014: A Comissão Europeia inaugurou hoje o concurso para o quinto 

«Prémio Access City 2015», um Prémio Europeu Access City. Este prémio anual 

reconhece e celebra as cidades que envidaram esforços no sentido de facilitar o 

acesso de idosos e portadores de deficiência a áreas públicas como, por 

exemplo, habitações, parques infantis, transportes públicos ou tecnologias de 

comunicação. Desde 2010, 171 cidades já participaram nas 4 edições anteriores 

do Prémio Access City. O Prémio faz parte dos vastos esforços da UE em criar 

uma Europa sem obstáculos: uma melhor acessibilidade traz benefícios 

socioeconómicos duradouros para as cidades, sobretudo no contexto do 

envelhecimento demográfico. As cidades com pelo menos 50.000 habitantes têm 

até 10 de setembro de 2014 para submeterem as suas inscrições no concurso.  

«As pessoas portadoras de deficiência continuam a enfrentar demasiados 

obstáculos no seu quotidiano, razão pela qual colocámos a acessibilidade no 

centro da nossa estratégia para a construção de uma Europa sem obstáculos. O 

Prémio Access City permite às cidades de toda a Europa exibirem os seus 

esforços no sentido de tornar a vida mais acessível para todos! Agrada-me 

constatar a demonstração de tantas boas práticas pelas cidades europeias – a 

acessibilidade oferece novas oportunidades de negócio e pode ser um verdadeiro 

estímulo para a inovação e o crescimento. Incentivo todas as cidades europeias 

a participarem nesta excelente iniciativa europeia e a construírem uma Europa 

mais acessível para todos», afirmou a Vice-Presidente Reding, Comissária da UE 

para a Justiça. 

A Comissão Europeia entregará os prémios no dia 3 de dezembro de 2014, em 

Bruxelas, por ocasião da edição anual da «Conferência do Dia Europeu das 

Pessoas com Deficiência». Existirão prémios para o primeiro, segundo e terceiro 

lugares e quatro menções honrosas para cada uma das áreas abrangidas pelo 

concurso.  

Contexto 

Prémio Access City 

O Prémio Access City foi lançado em 2010 como medida de sensibilização para a 

deficiência e para promover as iniciativas de acessibilidade nas cidades 

europeias com mais de 50.000 habitantes. O prémio destina-se a garantir a 

igualdade das pessoas portadoras de deficiência na acessibilidade à vida 

citadina. Esta iniciativa pretende incentivar as cidades a inspirarem-se 

mutuamente na inovação e partilha de boas práticas.  

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_pt.htm


 
 

O Prémio é entregue à cidade que tenha melhorado a acessibilidade nos aspetos 

fundamentais da vida citadina de uma forma comprovada e sustentada e que 

tenha planos concretos para melhorias adicionais. O Prémio abrange medidas 

levadas a cabo nas seguintes áreas: 

 Ambiente urbanizado e espaços públicos; 

 Transportes e infraestruturas relacionadas; 

 Informação e comunicação, incluindo novas tecnologias (TCI); e 

 Instalações e serviços públicos. 

Processo de seleção do júri europeu para o Prémio Access City 2015  

Um júri nacional irá selecionar até três cidades por país com base nos critérios 

de avaliação fornecidos pela Comissão Europeia. Estes candidatos nacionais 

serão depois avaliados por um júri europeu.  

Como pode participar? 

As candidaturas são feitas preenchendo e enviando o formulário de candidatura 

online até 10 de Setembro de 2014. 

 

Quem foram os vencedores das edições anteriores? 

Na edição inaugural que teve lugar em 2010, a cidade vencedora foi Ávila, 

em Espanha. As outras três finalistas foram Barcelona (Espanha), Colónia 

(Alemanha) e Turku (Finlândia). 

Em 2011, a cidade austríaca de Salzburgo foi nomeada a grande vencedora. As 

três finalistas foram Cracóvia (Polónia), Marburgo (Alemanha) e Santander 

(Espanha). As menções honrosas foram para Terrassa (Espanha), Liubliana 

(Eslovénia), Olomouc (República Checa) e Grenoble (França). 

Em 2012, o prémio foi entregue à cidade alemã de Berlim. Nantes (França) e 

Estocolmo (Suécia) foram as outras duas finalistas, com menções honrosas para 

Pamplona (Espanha) pelo ambiente urbanizado e espaços públicos, Gdynia 

(Polónia) pelos transportes e infraestruturas relacionadas, Bilbao (Espanha) pela 

informação e comunicação, incluindo as novas tecnologias, e Tallaght (Irlanda) 

pelas instalações e serviços públicos.  

Na edição de 2013, a cidade vencedora foi Gotemburgo (Suécia). Grenoble 

(França) ficou com o segundo prémio, Poznań (Polónia) com o terceiro prémio e 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_pt.htm


 
 

as menções honrosas couberam a Belfast (Reino Unido), Dresden (Alemanha), 

Burgos e Málaga (Espanha). 

A política da UE sobre acessibilidade  

Construir uma Europa mais acessível para as pessoas portadoras de deficiência 

é um aspeto fundamental da estratégia global da UE para a deficiência de 

2010-2020, que fornece um quadro geral de ação na área da deficiência e 
acessibilidade ao nível da UE como complemento e apoio às medidas dos 

Estados Membros. A legislação da UE contém disposições específicas em áreas 

como os transportes e os serviços de comunicações eletrónicas.  

Para além de legislações e políticas, a UE utiliza uma variedade de 
instrumentos, nomeadamente, a investigação e a normalização, para otimizar a 

acessibilidade do ambiente urbanizado, das TCI, dos transportes, entre outros, e 

para fomentar o mercado europeu de produtos e serviços acessíveis.  

A UE pretende ainda melhorar o funcionamento do mercado das tecnologias de 

apoio em prol das pessoas portadoras de deficiência, apoiando uma abordagem 

de «pensado para todos» que beneficie uma parte mais abrangente da 
população, como os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida.  

Para obter mais informações 

Gostaria de ver os projetos da sua cidade apresentados no próximo boletim do 
Prémio Access City? Se deseja partilhar as suas experiências e ações com outras 
cidades: http://ec.europa.eu/justice/access-city  

Leia mais sobre o Prémio para Cidades Acessíveis em: 

http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/index_pt.htm  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/award/index_en.htm 

Turismo acessível na Europa, por ocasião do Dia Europeu das Pessoas com 
Deficiência e do Dia Europeu do Turismo: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en

.htm 

Estratégia Europeia para a Deficiência de 2010-2020 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-

strategy/index_en.htm e http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636  

Convenção das Nações Unidas para os Direitos da Pessoas com Deficiência 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm  
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