www.visitportugal.com
All about Portugal
Toegankelijkheid voor gehandicapten
Voordat u op reis gaat, kunt u hier alvast informatie vinden over de faciliteiten voor mensen met beperkte mobiliteit in
Portugal. Omdat er veel beperkingen zijn in het vervoer van lichamelijk gehandicapten, verzoeken wij u vriendelijk om
van tevoren gedetailleerde informatie in te winnen met betrekking tot de diensten die u gaat gebruiken.
Accommodatie
Veel hotels hebben accommodaties, die speciaal aangepast zijn voor gasten met lichamelijke beperkingen, maar het is
raadzaam om rechtstreeks contact op te nemen de desbetreffende accommodatie om meer informatie te verkrijgen over
de beschikbaarheid. Op www.visitportugal.com zijn de hotels die toegankelijk zijn voor mensen met beperkte mobiliteit
aangegeven met “Rolstoelvriendelijk” onder het kopje Kenmerken en Diensten.
Vervoer
Het openbaar vervoer in Portugal heeft normaal gesproken gereserveerde plaatsen voor mensen die moeilijk te been
zijn, maar het is niet toegankelijk voor rolstoelen. Het metrostelsel van Lissabon is niet helemaal toegankelijk voor
rolstoelgebruikers; slechts enkele stations beschikken over een lift. Blinden en slechtzienden kunnen reizen met
blindengeleidehonden, mits deze zijn aangelijnd en een muilkorf dragen.
Het metrostelsel van Porto is in z´n geheel toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit.
Wegverkeer
In Portugal hebben de verkeersregels voor mindervaliden alleen te maken met hun lichamelijke en geestelijke
gesteldheid, waarbij een eventuele beperkingen of aanpassing op het rijbewijs moeten worden vermeld.
Als een mindervalide een in Portugal geldig rijbewijs bezit, kan hij voertuigen besturen, mits voldaan is aan de eventuele
beperkingen of aanpassingen, behorend bij zijn specifieke situatie.
In Portugal worden parkeerkaarten voor mindervaliden naar Europees model, uitgegeven door een van de lidstaten,
erkend. De daartoe gereserveerde parkeerplaatsen staan aangegeven. Indien absoluut nodig kan elders worden
geparkeerd mits voor korte tijdsduur en zonder hinder voor het gewone verkeer en de vrije circulatie van voetgangers.
Vliegvelden
Alle Portugese luchthavens hebben aangepaste toiletten en transferdiensten voor mensen met beperkte mobiliteit en
rolstoelgebruikers. Op aanvraag is daar tevens speciale assistentie beschikbaar.
Toegankelijkheid stranden
74 stranden - aan zee of aan een rivier - zijn toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Deze stranden worden
aangegeven met een witte vlag met het desbetreffende symbool en hebben gereserveerde parkeerplaatsen, zijn goed te
voet toegankelijk, hebben looproosters op het strand en aangepaste toiletten. Sommige stranden hebben bovendien
hulpvoorzieningen waardoor mensen met een lichamelijke beperking ook het water in kunnen. In het laatste geval is
altijd de hulp nodig van een andere persoon.
Voor meer informatie over de faciliteiten voor gehandicapten kunt u contact opnemen met:

Turismo de Portugal
info@visitportugal.com

www.visitportugal.com
Accessible Portugal
Rua João Freitas Branco, nº 21 D 1500-714 Lisboa
Tel:+351 21 720 31 30 – Fax: +351 21 720 31 39
www.accessibleportugal.com - E-mail: info@accessibleportugal.com
Portugal Acessível / Associação Salvador
Av. Fontes Pereira de Melo 14, 9º 1050-121 Lisboa
Tel: +351 21 318 48 51 - Fax: +351 21 357 22 60
www.portugalacessivel.com - E-mail: info@portugalacessivel.com
Nationaal Instituut voor Reïntegratie (Instituto Nacional para a Reabilitação)
Tel.: +351 21 792 95 00 - Fax: +351 21 792 95 96
www.inr.pt - E-mail: inr@seg-social.pt
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