
CIDADES SEM 

BARREIRAS 



SEM 

ACESSIBILIDADE 

NÃO HÁ 
SUSTENTABILIDADE 

 



ACESSI 
BILIDADE 

É a possibilidade de 

qualquer pessoa acessar um 

lugar, serviço, produto ou 

informação. 



IGUALITÁRIO 
Uso equitativo. 

ADAPTÁVEL 
Flexibilidade no uso. 

ÓBVIO 
Uso simples e intuitivo. 

CONHECIDO 
Informações de fácil percepção. 

SEGURO 
Tolerância ao erro. 

SEM ESFORÇO 
Baixo esforço físico. 

ABRANGENTE 
Dimensionamento e espaço para 

aproximação e uso. 
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INCLUSÃO INTEGRAÇÃO 

EXCLUSÃO SEGREGAÇÃO 



 

 
 

parquinhos 

inclusivos 

PROGRA

MA 

TECNOLO

GIA 

ASSISTIV

A Estudantes com 

Deficiência 

Servidores com Deficiência 
S

M
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Destinado a edificações, 
espaços, transporte 
coletivo, mobiliários e 
equipamentos urbanos. 

ENTREGAS 
2017 - 54 
2018 - 45 
2019 - 79 



Certifica sites ou portais da 
internet que contemplem as 
recomendações de 
acessibilidade na web baseadas 
em normas internacionais e 
nacionais (WCAG e e-MAG). 

São Paulo é a primeira cidade do 
país a receber a certificação de 

acessibilidade em seus sites. 
 

63 concedidos para órgãos 
públicos 

 

10 concedidos para entes privados 

Apoiadores do Selo de Acessibilidade Digital 



Certifica sites ou portais da 
internet que contemplem as 
recomendações de 
acessibilidade na web baseadas 
em normas internacionais e 
nacionais (WCAG e e-MAG). 

São Paulo é a primeira cidade do 
país a receber a certificação de 

acessibilidade em seus sites. 
 

63 concedidos para órgãos 
públicos 

 

10 concedidos para entes privados 



Tradução digital e automática para 
Libras em todos os sites da PMSP 
por intermédio do Hand Talk. 



Serviço de videoconferência 
para facilitar a intermediação 
comunicacional da 
Comunidade Surda com os 
serviços públicos municipais. 

04/2018 Lançamento da nova CIL 

2.738 usuários cadastrados 

5.227 chamadas atendidas 

126 PAPs CIL instalados 

26/09/2019 Lançamento da 

navegação patrocinada 



PROGRAMA DE METAS: Oficina móvel para consertos de órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção. 
 
1.536 atendimentos previstos para a 1ª etapa (NOV/19- ABR/20). 



PROGRA

MA 

TECNOLO

GIA 

ASSISTIV

A Estudantes com 

Deficiência 

Servidores com Deficiência 

PROGRAMA DE METAS: Fornecer tecnologia assistiva a 400 
estudantes da rede municipal com deficiência e a 400 
servidores municipais com deficiência. 



 

 
 

parquinhos 

inclusivos 

Praça Santos Coimbra (31/08/2019) 

Parque Raul Seixas (19/10/2019) 

CEU Butantã (projeto aprovado)  

CEU Campo Limpo (em execução) 

CEU São Rafael (projeto aprovado) 

Parque da Previdência (projeto aprovado) 

Parque Linear do Jabaquara (projeto aprovado) 



Tem como objetivo incentivar 
a inclusão social e profissional 
dos munícipes com deficiência 
e beneficiários reabilitados do 
INSS. 

9 edições realizadas 

6.269 pessoas participantes 

8.358 atendimentos realizados 

593 contratados 



Ampliar o acesso das pessoas com 
deficiência à cultura, atendendo o 
público de todas as idades nos 
teatros, bibliotecas, museus, casas 
de cultura, centros culturais e 
eventos de rua da PMSP. 

120 espetáculos com acessibilidade 
comunicacional em 2018. 
 
Aniversário da Cidade, Virada Cultural, 
Arraial de São Paulo, entre outros grandes 
eventos, com atividades inclusivas. 
 
+70 atrações com Libras na Virada Cultural 
2019. 



6 dias de programação. 

19 instituições participantes. 

+100 atrações com acessibilidade e/ou artistas com deficiência. 

31 contratações artísticas pela SMC/SMPED. 

20 Equipamentos públicos contemplados. 

36 viagens realizadas com transporte acessível.  



LIBRAS 
Língua de sinais usada pela comunidade de 
surdos no Brasil. 

AUDIODESCRIÇÃO 
Tradução que consiste em transformar o visual 
em verbal, para pessoas cegas ou com alguma 
deficiência visual. 

CLOSED CAPTION 
Sistema de transmissão de legendas. 



 

 

 

 

 

Programa de Saúde para 

a Mulher com Deficiência 

 

 

 

  TRATAMENTO 

  ODONTOLÓGICO 

  PARA PESSOAS 

  COM DEFICIÊNCIA 

 
          PROGRAMA 

         MUNICIPAL DE 

         CALÇADAS 
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PROGRAMA 

MUNICIPAL 

DE RAMPAS 

SÃO PAULO 
CAPITAL DO 
TURISMO 
ACESSÍVEL 



OBRIGADO! 

CID TORQUATO 
secretário municipal da pessoa com 

deficiência 

11 3913-4006 
CIDTORQUATO@ 
PREFEITURA.SP.GOV.BR 


