
     

 

Designação do projeto Include Rotas sem Barreiras 

 

Código da operação PDR2020-10.3-FEADER-062102 

 

Operação 10.3 - Cooperação interterritorial e transnacional dos Grupos de Ação Local 

 

Objetivo principal 

Potenciar a prática do turismo acessível nos territórios do GAL Al Sud – ESDIME, 

GAL Terras Dentro 2020, GAL ADERE 2020, GAL ADERCO – Asociación para el 

Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza, GAL CEDECO - Tentudía – Centro de 

Desarrollo Comarcal de Tentudía e do  GAL Pithiverais et Gâtinais,  permitindo 

atrair e receber estratos turísticos com limitações funcionais.  

Por esta via pretende-se articular o imperativo social da inclusão no que 

concerne a pessoas com necessidades especiais através da atividade turística e 

recreativa e paralelamente melhorar a qualidade dos serviços turísticos dos 

territórios numa ótica de sustentabilidade do destino turístico. 

 

Região de intervenção Baixo Alentejo 

 

Entidade beneficiária ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Crl. 

 

Entidades parceiras 

TERRAS DENTRO - Associação para o Desenvolvimento Integrado 

VICENTINA - Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste 

ADERCO – Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza 

CEDECO - Tentudía – Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía 

GAL Pithiverais et Gâtinais 

 

Data de aprovação Data de início Data de conclusão 

28-05-2021 01-10-2021 31-03-2023 

 

Custo total elegível 
Apoio financeiro da União 

Europeia 

Apoio financeiro público 

nacional 

55 300,94€ 42 305,21€ 7 465,63€ 

 

Objetivos específicos 

1. Consciencializar agentes do território para a importância e vantagens dos 

territórios inclusivos; 

2. Promover a sensibilização da comunidade para a cidadania e inclusão, numa 

lógica de aceitação da diferença e de integração das pessoas com limitações 

funcionais; 

3. Fomentar o relacionamento empresarial e incentivar a cooperação entre os 

vários prestadores de serviços dos territórios parceiros, em especial os com 



     

 

interesse no turismo acessível; 

4. Capacitar os agentes turísticos e empresas ligadas ao planeamento e 

construção numa abordagem multidimensional de boas práticas na 

acessibilidade. 

 

 

Atividades da 

cooperação 

 Ações de estímulo / capacitação para os agentes do setor turístico: esta 

ação prevê a conceção e produção de um filme de promoção do turismo 

acessível, a organização de 4 mini-oficinas técnicas e a reedição do Guia 

Técnico de Acessibilidade. 

 Ações de sensibilização: esta ação contempla a conceção, produção e edição 

de um livro para crianças; a realização de 5 espetáculos da peça de teatro 

“Muito ajuda o que não atrapalha”; a organização de 5 palestras nas escolas 

do território de intervenção e a realização de 3 ações "Olho que escuta”. 

 Ações de capitalização do conhecimento: esta ação prevê a organização de 

4 visitas técnicas para atores chaves do território a locais turísticos acessíveis 

exemplares em Portugal, em Espanha, França e Itália e a organização e 

participação no Encontro Internacional Turismo para Todos. 

 Funcionamento do projeto de cooperação: esta ação contempla um 

conjunto de recursos necessários para a execução do projeto tais como 

combustível das viaturas a utilizar, deslocações e estadas e gastos gerais. 

 

 

 

 

 


