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Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto  
data da visita  

4 de julho de 2013 



 

 

ÍNDICE 
 

 

 

 

 

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL  1 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 2 

 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO  2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

DADOS DA AVALIAÇÃO NO LOCAL 

Caracterização da atividade 
Nome e descrição da atividade principal (a 
certificar) 

Teatro  

Outras atividades relevantes /complementares 

Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto 

Localização  
Morada (da instalação a certificar) 

Praça Manuel Henriques Júnior 

Dependências / secções 

Sala de espetáculos, Auditório, Sala de Exposições, Café Concerto 

Página Web/ Facebook ou outra localização de 
informação online 

http://www.cm-pombal.pt/seu_municipio/espacos/teatro_cine.php 

Outras formas publicitação de 
serviços/produtos? 

 

Envolvente (espaços/equipamentos públicos) 
Centro urbano / periferia/ área rural 

Centro urbano  

Transportes públicos 

Sim  

Espaço público acessível  

Sim 

Equipamentos /instituições nas imediações 

Escola secundária  

Saúde/cultura/desporto/turismo 

Museu 

Tem “Plano de acessibilidade”? Não  

Observações: 
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA   
Descrição das condições gerais oferecidas para desempenho das atividades principais 

O Teatro Cine de Pombal encontra-se localizado Praça Manuel Henriques Júnior. 
Acessos e exterior: 
Os passeios envolventes são amplos e apresentam um pavimento estável e regular que facilitam a circulação de 
pessoas com mobilidade reduzida. Próximo da entrada existe um lugar de estacionamento designado a pessoas com 
mobilidade reduzida, no entanto não se encontra corretamente dimensionado. O percurso entre o lugar de 
estacionamento e a entrada é feito através de uma rampa. A entrada no edifício é feita por três portas, sendo uma 
acessível. Os puxadores das portas possuem um design que facilita o seu manuseamento. 
Circulação interior e atendimento: 
O átrio é amplo, permitindo zonas de manobra a pessoas de cadeira de rodas. O atendimento no átrio e no café 
concerto é feito através balcões não rebaixados. Os corredores estão bem dimensionados. O elevador tem 
dimensões e características de comandos que facilitam a sua utilização, tendo os botões sinalética braille. 
Todas as portas de acesso a dependências possuem dimensões que facilitam o acesso a pessoas com mobilidade 
reduzida. Os puxadores destas portas possuem um design que facilita o seu manuseamento. 
Espaços funcionais 
Sala de Exposições - A disposição do mobiliário permite zonas de circulação e de manobra amplas e permitem zonas de 

manobra. 
Sala de espetáculos - O mobiliário encontra-se organizada e adaptada à sua função, facilitando a circulação de 
pessoas com mobilidade reduzida. Possui quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. O palco 
não é acessível. 
Auditório - O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com 
mobilidade reduzida. Possui quatro lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida. O palco tem acesso de 
nível através de uma porta no exterior do auditório. 
Instalação sanitária comum - A instalação encontra-se devidamente equipada e dimensionada. 

Café concerto – O balcão não possui zonas rebaixadas para facilitar a utilização por pessoas com mobilidade 

reduzida. O mobiliário encontra-se organizado e adaptado à sua função, facilitando a circulação de pessoas com 

mobilidade reduzida. O palco não é acessível. 

Condições oferecidas para outras atividades disponíveis /complementares  

 

Síntese 
Pontos fortes 

As instalações estão, em geral, bem preparadas para a utilização confortável por pessoas com mobilidade reduzida, 
proporcionando acesso generalizado aos serviços prestados. 
Acessos facilitados ao edifício. 
A instalação sanitária encontra-se devidamente equipada e dimensionada. 

Aspetos a melhorar ou corrigir em prol da acessibilidade  

Para a obtenção do nível de acessibilidade 2 devem ser corrigidos os seguintes pontos: 
- Prever o correto dimensionamento do lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida. 
(foto3*) 
- Prever a colocação de uma plataforma elevatória vertical no acesso ao palco. (foto 19) 
- Prever a colocação de corrimão na rampa que dá acesso à zona inferior da sala de espetáculos. (foto 20*) 
- Prever o rebaixamento dos balcões do átrio e do Café Concerto. (foto 6*/24*) 
- Prever um camarim acessível. 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
Em resultado da análise realizada, o ICVM - Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade 
atribuiu ao Teatro Cine de Pombal 

Certificado de acessibilidade FUNCIONAL (nível 1) 
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Projeto cofinanciado pelo Programa de Financiamento a Projetos pelo INR, I.P. 


