
Acessibilidade
Rock in Rio Lisboa 2022



Serão consideradas no projeto                 , todas as pessoas com : 

Deficiência física
Deficiência auditiva
Deficiência visual
Deficiência intelectual

Faremos também um atendimento especial para as pessoas com alguma 
necessidade relevante para um atendimento diferenciado, caso requeiram o 
serviço, sendo:

Grávidas
Pessoas idosas
Pessoas com mobilidade reduzida temporária
Pessoas obesas



- Shuttle adaptado - Percurso entre Gare do Oriente > Cidade do Rock. Horário entre 
as 13 e as 19 horas. 

- Transportes públicos adaptados – deve consultar os operadores de transporte. 
- Ver aqui como chegar https://comochegar.rockinriolisboa.pt/
- Transporte VIP acessível
- Estacionamento dedicado perto da entrada (dístico de mobilidade reduzida)
- Entrada com rampa
- Entrada acessível na VIP e outros espaços (ver páginas 10, 11 e 12)

ACESSOS

https://comochegar.rockinriolisboa.pt/


No Rock in Rio pode contar com os seguinte apoios:
- Equipa técnica especializada da Sta Casa da Misericórdia 

para prestar apoio, na entrada
- No ponto de informação, à entrada, poderá solicitar 

informação e, se necessário, um/a interprete de Língua 
Gestual Portuguesa

- Maquete tátil 
- Se necessitar de maca pode recorrer ao nosso Hospital dos 

Lusíadas
- Terá prioridade nas filas de acordo com a legislação 

portuguesa
- Se precisar de mais apoio ou informação contactar 

915068129

APOIOS



Poderá encontrar WC adaptados nos seguintes espaços:
- Plataforma mobilidade reduzida do Palco Mundo
- Plataforma mobilidade reduzida do Palco Galp Music Valley
- Rockstreet
- VIP 

WC ADAPTADOS



Temos plataformas para pessoas com mobilidade reduzida nos palcos 
Mundo e Galp Music Valley, com as seguintes caraterísticas e apoios:
- Elevadas com boa visibilidade para os palcos
- Aparelhos de audiodescrição 
- WC acessível e unissexo
- Energia para carregamento de cadeira de rodas
- Taças para hidratar cães - guia
- Cadeiras
- Mochileiros com bebidas que passarão regularmente
Temos ainda plataformas dedicadas:
- Na varanda da VIP
- Nas frentes dos palco Mundo e Galp Music Valley, espaços Sinta o Som, 

junto a colunas para pessoas surdas sentirem a vibração das músicas e 
com interprete de Língua Gestual Portuguesa

PLATAFORMAS



Na entrada do recinto teremos uma oficina para pequenos arranjos 
em cadeiras de rodas, onde poderá solicitar o empréstimo de kit 
livres motorizados para permitir maior independência a pessoas em 
cadeiras de rodas e poderá carregar a sua cadeira

Ver regulamento no espaço

OFICINA



Deficiência Física
‐ Plataformas dedicadas, com cadeiras e energia
‐ 2 cabines acessíveis na roda gigante
‐ Kit livre motorizado
‐ Estacionamento
‐ Rampas de acesso
‐ WC adaptados
‐ Oficina para pequenos arranjos em cadeiras de rodas

DEFICIÊNCIA VISUAL
‐ Maquete tátil, na entrada do recinto
‐ Aparelhos de audiodescrição nas plataformas, no Family Tour e na Roda Gigante
‐ Visitas guiadas com audiodescrição (por marcação para accessibility@rockinrio.com)
‐ Cães guia terão água nas plataformas de mobilidade reduzida

DEFICIÊNCIA AUDITIVA
‐ Espaço Sinta o Som nas frentes de palco dos palcos Mundo, Galp Music Valley e Super 

Bock Digital Stage 
‐ Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa nas plataformas Sinta o Som

mailto:accessibility@rockinrio.com


VEJA AQUI A ACESSIBILIDADE NO ROCK IN RIO



Plataforma
Mobilidade 

reduzida

PALCOS E ÁREAS



Entrada 

SERVIÇOS

Clique para adicionar texto



BARES



ESTUDO
Queremos um Rock in Rio cada vez mais plural, e para garantir que somos um festival inclusivo, 
vamos elaborar um estudo para entender como está a nossa diversidade em relação ao público e um 
inquérito de satisfação para melhoria e monitorização, contamos com a sua colaboração para 
melhorarmos.

MAIS INFORMAÇÕES
Contactar pelo nr. 915068129 ou email accessibility@rockinrio.com

mailto:accessibility@rockinrio.com



