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Proprietários de imóvel sem elevador recusam aparelho para ajudar octogenário que 
sofreu dois AVC e mora no terceiro andar. Tribunal diz que é discriminação 

Os proprietários do prédio situado no n.° 19 da Avenida São João de Deus, em Lisboa, 
estão contra a instalação de uma cadeira elevatória no interior do prédio. O mecanismo 
serve para facilitar a deslocação de um residente, de 80 anos, que mora no 3.° andar e 
tem dificuldades de locomoção. O caso foi parar a tribunal e o juiz decidiu a favor do 
octogenário, considerando que é uma atitude discriminatória. 

O aparelho começou a ser montado ontem de manhã, sob vigilância da PSP, depois de o 
tribunal ter dado razão à família do homem e ordenado a instalação da cadeira. Os 
condóminos deste edifício, com cerca de 50 anos e sem elevador, prometem recorrer. “É 
uma decisão histórica”, sublinha Pedro Gouveia, arquitecto especialista em questões de 
acessibilidade e que trabalha para uma autarquia, referindo-se à ordem judicial. Casos 
como este, relacionados com a acessibilidade de uma habitação particular, raramente 
chegam ao tribunal, diz. “Deve ser a primeira vez que é aplicada a lei que proíbe as 
discriminações por deficiência ou risco de saúde”. 

Os filhos daquele inquilino levaram o conflito a tribunal, depois de os donos do edifício 
terem rejeitado, por unanimidade, a colocação do equipamento. O octogenário sofreu 
dois acidentes vasculares cerebrais, que o deixaram com dificuldades de locomoção e o 
obrigam a realizar fisioterapia diária. “É fisicamente impossível para ele subir e descer 
escadas e não podemos chamar os bombeiros de cada vez que quer sair de casa”, diz 
uma filha. O aparelho será pago pelo próprio inquilino, um cardiologista reformado. 

Os condóminos recusaram a instalação do equipamento alegando que este irá pôr em 
causa a segurança do edifício. “As escadas nem sequer têm um metro de largura, se os 
bombeiros quiserem subir à pressa, não conseguem”, diz Filipe Rodrigues, 
representante de um dos donos, que ontem acompanhou a instalação. “Para um morador 
ter mobilidade, os outros não têm. Vamos recorrer da decisão.” Os proprietários, que 
dizem ter um parecer desfavorável dos bombeiros, acreditam que o aparelho representa 
riscos estruturais para a escada. Essa não foi, porém, a opinião do juiz do 10.° Juízo 
Cível de Lisboa, que ordenou a colocação da cadeira. Segundo a sentença, não ficou 
provado que o equipamento ponha em risco a segurança do edifício ou da escada. A 
cadeira, que sobe em curva do rés-dochão ao 3.° andar, vai ficar estacionada a 90 graus 
em relação à escada “não impedindo a passagem de macas, de carrinhos de bebé, nem 
mesmo de uma cadeira de rodas de adulto”. 

A redução da largura da escada, por causa dos tubos salientes de apoio à cadeira, não 
justifica “de forma alguma” a não instalação. O juiz sublinha que a recusa dos 
condóminos é “discriminatória contra pessoas idosas e doentes”, pondo em causa o 
direito à habitação de uma pessoa com “risco agravado de saúde”. Segundo os filhos, a 



presença da PSP na instalação foi exigida pelo tribunal, depois de os senhorios terem 
prendido bicicletas ao corrimão com cadeados para, alegadamente, impedir a instalação. 

Programa Casa Aberta apoia instalação 

A Fundação Liga Portuguesa de Deficientes Motores tem, desde 1991, o programa Casa 
Aberta, que financia a instalação de aparelhos que tornam acessíveis as habitações de 
pessoas com deficiência motora. O programa é uma parceria com a Câmara de Lisboa e 
a Associação de Paralisia Cerebral. Até hoje, foram “muito poucos” os senhorios que 
impediram a colocação de cadeiras elevatórias, diz Maria José Lorena, da fundação. 
“Alguns fazem-no por questões estéticas”, lamenta. 
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A Associação Portuguesa de Deficientes congratula-se com esta decisão. A 
obrigatoriedade de os condomínios ou os senhorios autorizarem obras de 
acessibilidade, nas zonas comuns dos edifícios, não está prevista na Lei, no entanto 
a Lei 46/2006, de 28 de Agosto, que proíbe e pune as discriminações por motivos 
baseados na deficiência ou na existência de risco agravado de saúde, Lei que partiu 
de uma iniciativa da APD junto dos grupos parlamentares, possibilitou a decisão 
de Juiz. A APD espera que decisões semelhantes se venham a concretizar pondo 
termo a muitas situações de discriminação e isolamento decorrentes de barreiras 
arquitectónicas. 

 


