
 

 

 

FORMULÁRIO – Evento Inclusivo 
 

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, dando continuidade à sua política de melhoria das 

acessibilidades no concelho – Projeto “São Brás Acessível para Todos”, inicia um programa de apoio 

integrado que permite que a Procissão de Aleluia – Festa das Tochas Floridas - seja, pela 1ª vez, um 

evento acessível a todos os cidadãos, independentemente das suas limitações. 

Com o apoio técnico dos parceiros FisioSbras e Casa de Repouso e Saúde de S. Brás, foi criado um acesso, 

estacionamento e recinto específicos para o efeito, bem como apoio logístico no acompanhamento e 

transferências, permitindo que todos possam participar, em condições de segurança, neste evento único 

no país. 

Para permitir o seu planeamento é necessário que todos os que tenham alguma desvantagem de 

mobilidade (permanente ou temporária) ou sensorial (visual ou auditiva) efetuem a sua inscrição 

preenchendo e submetendo obrigatoriamente o seguinte questionário até ao dia 26 de Março:  

Identificação 

Nome:________________________________________________________________Idade:__________ 

Contacto:_____________________________________________________________________________ 

Nome do acompanhante:________________________________________________________________ 

Matrícula da viatura:_____________________________________ 

 

Mobilidade 

Sim     Não   

Deslocação em cadeira de rodas?                                 

Deslocação com meios auxiliares de marcha?             

Outro?       Qual? _____________________________________________________________________ 

 

Comunicação 

Sim      Não 

Possui alguma desvantagem auditiva? 

Possui alguma desvantagem visual? 

Comunica através de algum sistema aumentativo de comunicação? 

Com apoio no gesto?_______ Com apoio visual gráfico (imagens/símbolos/escrita)___________                  

Outro?___________ Qual? ______________________________________________________      

 Utiliza algum equipamento tecnológico? 

 

 

 



 

 

 

Apoio 

De acordo com as respostas dadas, que tipo de ajuda precisa? 

 Acesso ao parque de proximidade 

Acesso ao recinto 

Apoio nas transferências       

Posicionamento específico 

Equipamento específico 

Outro______________________________________________________________________________ 

 

Condições  

1.A admissão está dependente da submissão do formulário de inscrição no prazo fixado, da avaliação do 

caso concreto face aos critérios pré-determinados e da disponibilidade do recinto na data da inscrição, 

considerando que este tem um número limitado de utilizadores. 

2. Só é possível a admissão e permanência no recinto de um acompanhante por inscrito. 

3. Os horários de chegada e partida fixados devem ser cumpridos; 

4.Devem ser cumpridas as regras fixadas para o trajeto, estacionamento, acesso ao recinto, permanência, 

horários, utilização de equipamentos e outras instruções que sejam transmitidas no local, para garantia 

das condições de segurança de todos os participantes. 

5.Em caso de admissão, deverá imprimir o mail de resposta para identificação junto das autoridades e 

voluntários que, no local, irão apoiar nos acessos ao recinto. 

6.A submissão da inscrição determina o conhecimento e aceitação das presentes condições. 

7. Qualquer questão poderá ser esclarecida através do contacto: 289 845 131 / fisio.sbras@gmail.com  

mailto:fisio.sbras@gmail.com

