
PESSOAS COM MOBILIDADE CONDICIONADA SAEM POUCO À RUA 
 
 
Numa altura em que a Câmara Municipal de Faro lançou a discussão pública do Plano de 
Mobilidade e Transportes do concelho era importante perceber qual a perspetiva de quem, 
tendo a sua mobilidade condicionada, se vê confrontado, no seu dia-a-dia com obstáculos dos 
quais a maioria da população não tem consciência. 
 
 
 
Neste sentido estivemos a conversa com o Filipe Nascimento, mais conhecido por “PimPim” 
que, tendo sido vítima de um acidente de viação há cerca de 17 anos, é um exemplo de 
determinação e vontade de ultrapassar as barreiras que uma cadeira de rodas representa em 
termos de mobilidade. 
 

 
 
Pela primeira vez está a decorrer a discussão de um Plano de Mobilidade e Transportes para 
o concelho de Faro, qual a importância que um plano destes pode ter para quem tem a sua 
mobilidade condicionada? 
Quando vejo as questões de mobilidade, gosto sempre de ver com a perspetiva de quem como 
eu precisa e vive no concelho mas também na perspetiva de quem nos visita. 
 
Como pessoa que vive no concelho sinto, constantemente, bastantes dificuldades em sair de 
casa. Por isso pessoas com mobilidade condicionada saem pouco à rua. Estão escondidos no 
seu refúgio de abrigo, a casa, onde tem o apoio necessário. Sair à rua é um martírio e exige 
coragem, é uma dificuldade constante onde tudo falta para poder circular pelas ruas em 
segurança, sem ter de utilizar a estrada. 
 
Na minha experiência do dia-a-dia, e de 24h, porque também saio à noite, posso começar pela 
falta de consciência cívica dos farenses, pois andar nos passeios é muitas vezes impossível, 
devido ao estacionamento dos veículos em cima dos passeios, o que impede a passagem de 
pessoas em cadeira de rodas, mães com carrinhos de bebé, scooters de mobilidade ou 
qualquer outro equipamento de auxílio à locomoção.  
 
Outra situação de falta de civismo é a ocupação indevida dos lugares designados para 
deficientes. Então nos dias de festas, com a afluência do público, para além de serem poucos, 
estão muitos ocupados indevidamente e é quando mais são necessários.  
 
Em relação ainda aos passeios, são muito poucos os que têm rebaixamento que permita a 



transição da estrada para o passeio, não só na baixa, mas por toda a cidade. E não só das 
estradas para o passeio, mas também no acesso a qualquer estabelecimento comercial, ou 
edifício público. Por exemplo, neste momento não existe qualquer estabelecimento rampeado 
na zona da baixa de Faro. É triste esta realidade. Não é possível entrar em nenhum 
estabelecimento de forma autónoma. 
 
Outro dos problemas existente em Faro é o piso de calçada. Todos já tivemos conhecimento 
da controvérsia no município de Lisboa quando retirou a típica calçada portuguesa, e a 
substituiu por outro piso com caraterísticas melhores para a locomoção ou para a utilização 
com qualquer meio auxiliar. A verdade é que também tenho pena da descaraterização que isso 
faz à cidade, mas a realidade é que a calçada é péssima como piso pedonal e penso que o 
importante é que seja funcional, acima de qualquer outra caraterística. 
 
Falaste também na perspetiva do turismo, de que forma é que o turismo se ressente das 
atuais condições? 
Em Faro a situação é a mesma que existia em Lisboa, sendo agravada na zona da cidade velha, 
onde a calçada é de paralelos, estes então são quase impossíveis de andar com uma cadeira de 
rodas, um carrinho de bebé ou outro sistema auxiliar de locomoção. 
 
É nesta zona que queremos atrair o turismo, sendo grande parte deste composto por pessoas 
com alguma idade e muitas vezes com dificuldades em andar...basta estar atento aos 
visitantes que é costume ver no local. 
 
É aqui que é realizado o Festival F, que cada vez atrai mais visitantes, que tem mais pessoas a 
percorrer as ruas com dificuldades. A verdade é que o piso desta zona é horrível para andar, 
seja com o que for. Como bom exemplo de outros locais com zonas históricas, costumo 
apontar Óbidos, onde foi instalado todo um percurso pela zona histórica, passando este pelos 
locais de interesse. Neste percurso foram aplicadas grandes lajes de pedra, lisas e que 
facilitaram a locomoção. 
 
Apesar da autarquia ter consciência do muito que há para fazer os constrangimentos 
financeiros obrigam a estabelecer prioridades. Quais deveriam ser essas prioridades? 
Para além do acesso a edifícios públicos, são muitos os locais como o parque de 
estacionamento de S. Francisco, onde existem vários lancis que não tem zonas rebaixadas para 
facilitar a circulação, algo que era fácil e rápido de fazer. 
 
Em termos de transportes públicos Faro têm vindo a evoluir existindo já dois táxis com 
capacidade de transporte de pessoas em cadeira de rodas e penso que alguns veículos da 
carreira “Próximo” também estão adaptados. Pena é que estes circulem apenas na zona 
urbana de Faro e não sigam para as restantes freguesias servindo todo o concelho.   
 
Outro aspeto que seria de fácil resolução é o acesso às ilhas, especialmente para os turistas. 
Atualmente para ir a qualquer uma das ilhas não existe forma de pessoas em cadeiras de rodas 
terem acesso às embarcações sem ser através da ajuda dos marinheiros de serviço que as 
carregam em braços. 
 
Para além destes aspetos acho que as autarquias do algarve deviam tomar uma atitude em 
relação ao que se passa com os caminhos-de-ferro. O único comboio com acessibilidade só faz 
o percurso da linha para Lisboa, sendo impossível ir para o sotavento ou visitar o barlavento. E 
mesmo para ir até Lisboa é necessário avisar com antecedência, pois se tiver uma urgência de 
comboio não é possível... Uma vergonha. 
 



Para além destas questões que apontaste que medida concreta achas que podia ser 
implementada rapidamente e que melhoraria significativamente a mobilidade na cidade de 
Faro? 
Acho que o incentivo ao uso de bicicletas como transporte urbano podia criar uma nova forma 
de mobilidade que seria facilmente abraçada pelos farenses. Para além disso, em muitas 
cidades europeias, as pistas de ciclovia também são indicadas para a utilização por cadeiras de 
rodas e scooters de mobilidade, como na vizinha Sevilha. Esta poderia ser uma solução para 
ajudar as pessoas com mobilidade condicionada a circular em Faro. Se é funcional em muitas 
cidades europeias, por que não cá? Penso que apenas falta o incentivo da existência dos 
meios, ou seja, das ciclovias, não as pinturas, agora apagadas e que foram feitas em tempos 
passados. Este podia ser um grande passo em frente. 
 


