PROMOTORES DO PROJECTO:
`Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento
Integrado de Micro-Regiões Rurais;
`ESDIME – Agência para o Desenvolvimento Local no
Alentejo Sudoeste, CRL;
`CEDECO – Centro de Desarrollo Comarcal de
Tentúdia;
`ADERCO – Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de Olivenza.

ZONA DE INTERVENÇÃO - ESDIME

OS TERRITÓRIOS:

ZONAS DE INTERVENÇÃO – CEDECO e ADERCO

` MUNICÍPIOS CEDECO:
- Bienvenida, Fuente de
Cantos,Montemolin,
Monesterio, Calera de Léon e
Fuentes de Léon;

FINANCIADO:
` PIC Leader+

Vector 2 – Cooperação Transnacional

` MUNICÍPIOS ADERCO:
- Alconchel, Almendral,
Barcarrota, Cheles, Higuera
de Vargas, Nogales, Olivenza,
Táliga, Torre de Miguel
Sesmero, Valverde de
Leganés e Villanueva del
Fresno.
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ENQUADRAMENTO:
` Turismo um bem social;
` O direito ao ócio e lazer consignado nos princípios
de igualdade dos direitos e oportunidades e da não
discriminação;
` 3,5 milhões de pessoas portadoras de deficiência
em Espanha e 1,5 milhões em Portugal (Europa 50
milhões);
` Recomendações da União Europeia aos Estados
Membros na melhoria das acessibilidades turísticas;
` Elevada percentagem da oferta turística não
acessível;
` Potencialidades turísticas dos territórios.

OBJECTIVOS:
`Promover a igualdade de oportunidades e favorecer a
integração social de públicos com mobilidade reduzida
através da actividade turística;

O PROJECTO:
` Criação e dinamização de uma rota turística
transnacional que contemple as necessidades de
todos os turistas (inclusivamente os com
incapacidade) permitindo a descoberta das regiões
Alentejo e Extremadura Espanhola.

ACÇÕES DO PROJECTO:
Fase preparatória
´ compilação de informação técnica, legislação, dados
estatísticos, etc.;
´ pesquisa de potenciais parceiros;

`Ampliar e diversificar a oferta turística dos territórios
explorando novos nichos de mercado;

´ criação de base de dados de entidades com resposta social na
área da deficiência e actualização da base de dados dos
recursos turísticos;

`Promover turisticamente os territórios;

´ levantamento das necessidades das pessoas com percepção e
mobilidade reduzida.

`Sensibilizar e formar os agentes turísticos e comunidades
locais na área da acessibilidade e do turismo acessível;
` Estruturar um projecto modelo, aplicável e transferível
para outra região do país ou da Europa.

ACÇÕES DO PROJECTO (cont.):
Planificação da rota
´ Identificação dos locais que integrarão a rota;

Análise de acessibilidades
´estudo de diagnóstico - inventário das barreiras e
recomendações de alterações;
´apresentação dos resultados com os actores locais.

ACCÕES DO PROJECTO (cont.):
Promoção e divulgação
´ Edição do roteiro trilingue;
´ Página Web;

´ Realização das adaptações aos locais por forma a torná-los
acessíveis (restaurantes, alojamentos, monumentos, museus,
etc.);

´ Apresentações públicas do projecto e do produto;

´ Planificação e adaptação de actividades lúdicas .

´ Registo da marca “Rotas sem Barreiras”;

Formação e Sensibilização

´ Edição de um caderno de requisitos para a acessibilidade em
alojamentos e restaurantes;

´ Formação dos empresários turísticos seleccionados para

integrar a rota ;

´ Divulgação da rota junto dos órgãos de comunicação social ;

´Participação em encontros e seminários sobre a temática.

´ Formação de técnicos de turismo;

Experimentação e validação da rota

´ Formação de pessoal dos gabinetes técnicos das autarquias;

´ Acção de lançamento nos 4 territórios com os parceiros do
projecto;

´ Acções de sensibilização para a comunidade (programas de
rádio, palestras nas escolas, acção desportiva, entre outros).

Co-avaliação da experiência e continuidade do projecto
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OS PARCEIROS :
´ Associação para o Emprego de Deficientes do Alentejo;
´ Associação de Surdos de Évora;
´ Autarquias – C.M. Almodôvar; C.M. Aljustrel; C.M.Castro
Verde; C.M. Ferreira do Alentejo; C.M. Ourique;
C.M.Odemira; C.M. Alvito; C.M. Cuba; C.M.Portel; C.M.
Viana do Alentejo;
´Centro de Paralisia Cerebral de Beja;

Da palavra à acção

´Associação de Municípios do Alentejo Central;
´ CERCIBEJA, CERCICOA, CERCIMOR ;
´ Cooperativa Nacional de Apoio a Deficientes;
´ Regiões de Turismo – Região de Turismo de Évora; Região
de Turismo da Planície Dourada;
´ Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração
das Pessoas com Deficiência.

Estudo- Diagnóstico/

Registo da Marca Rotas Sem Barreiras

Relatórios de Recomendações

Acções de Formação:
Recepção e atendimento de pessoas portadoras de
deficiência na actividade turística
Módulos:
zTurismo

Locais acessíveis

z

Acessível. Aspectos Básicos

Legislação

z Requisitos mínimos de acessibilidade nos equipamentos
turísticos
z O atendimento a clientes com necessidades específicas
(deficiência mental, motora, visual, auditiva)

´Empresários – 12 horas
´Técnicos – 30 horas
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OS NOSSOS CONTACTOS:
Rua Rossio do Pinheiro
7090-049 Alcáçovas
Portugal
Tel: +351 266 948070
Fax:+ 351 266 948071
E-mail:atd@terrasdentro.pt

WWW.TERRASDENTRO.PT
Avdª. De Portugal, 29
06260 Monesterio
Badajoz - Espanha
Tel: +34 924 517 193
Fax: +34 924 517 169
E-mail: correo@tentudia.com

WWW.TENTUDIA.COM

Passeo de Hernán Cortés s/n,
06100 Olivenza
Badajoz- Espanha
Tel/Fax: +34 924 492 803
E-mail:aderco@telefonica.net

WWW.ADERCOCEIPREX.COM

Rua do Engenho nº 10
7600-337 Messejana
Portugal
Tel: +351 284 650 000
Fax:+351 284 655 274
E-mail:esdime@esdime.pt

WWW.ESDIME.PT
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