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A promoção da acessibilidade constitui a garantia efetiva pelo respeito,
integridade, dignidade e liberdade individual das pessoas com mobilidade condicionada,
sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que são conferidos a
qualquer membro de uma sociedade, contribuindo decisivamente para um maior
reforço dos laços sociais e para uma maior participação cívica de todos aqueles que a
integram.
O Município de Viana do Castelo, ciente da importância de uma cidade inclusiva,
promotora da qualidade de vida, do bem-estar e do direito à cidadania,
independentemente das capacidades dos cidadãos, definiu a acessibilidade como uma
das prioridades de intervenção no âmbito da promoção da saúde. Neste sentido, através
do projeto Viana do Castelo Cidade Saudável, tem vindo a desenvolver um conjunto de
ações e intervenções, com vista à eliminação das múltiplas barreiras que se colocam
diariamente às pessoas com mobilidade condicionada, desde as barreiras físicas às
barreiras sociais e culturais.
De entre as várias ações realizadas, e com o objetivo de garantir a acessibilidade aos
espaços e edifícios públicos em igualdade de oportunidades, foi criada a aplicação WEB
– O WALKOME – que é uma aplicação acessível a qualquer computador ou tablet com
acesso à internet, que permite calcular percursos pedonais acessíveis (figura 1).
Definindo o ponto de origem e destino (clicando no mapa ou através de Pontos
de Interesse), geram-se automaticamente percursos adaptados aos desejos,
necessidades e capacidades do utilizador, indicando a distância total, o tempo
necessário e o declive médio. São ainda facultadas diversas informações sobre as
mudanças de direção e sobre os possíveis obstáculos ao longo do percurso. Referimonos às larguras dos passeios, à existência de rebaixamentos para peões e semáforos
sonorizados nas travessias para peões, a degraus, a mobiliário urbano mal localizado ou
desenhado, entre outros.

Fig. 1: Aspeto inicial

A plataforma permite assim que cada utilizador configure o seu próprio percurso
através de um conjunto de opções associadas às infraestruturas de circulação pedonal
(figura 2).
Alternativamente, caso o utilizador não deseje personalizar o seu percurso, pode
sempre utilizar um dos perfis pré-configurados: Suaves (para trajetos com declive baixo),
Rodinhas (utilizadores com carrinhos para bebés ou cadeira de rodas) e Menor distância
(percurso mais curto) (figura 3).
Após a configuração rápida das opções o percurso é apresentado ao utilizador
no mapa com o auxílio da informação destacada atrás (figura 4).
Em suma, trata-se de uma ferramenta que tem como objetivo melhor a
qualidade de vida de todos os utilizadores do espaço público, através da promoção da
sua independência em deslocações pedonais.

Fig. 3: Menu de seleção do perfil e dos pontos de início e destino

Fig. 2: Configuração de um percurso

