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Postcard Template (MS Word 2003) 
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Project Title: Rotas Sem Barreiras + 

 

‘At a glance’  
 

 Notes 

  
Project Theme:  

Choose an item: 
LEADER 

Please select only one theme  per project using the drop-down menu.   
Click once on the grey <text box> for options. 

 
Sub-theme: 

 

Transnational Cooperation Please enter one sub-theme  into the grey <text box>.  Please ensure that 
the sub-theme corresponds to the Project Theme above – see Annex 2  of 
the Guidance Note 

 
Keywords: 

 

Tourism 

Social inclusion 

Local development strategy 

Sustainable development 

Cooperation 

Please select up to 5 keywords  per project from Annex 3  of the Guidance 
Note and insert into the grey <text fields> as appropriate. 

 
Country/Region: 
 

 

Portugal/Continente Please insert the name of the RDP territory  where the project is located  

 
Final Beneficiary Type(s): 

 

Choose an item: .Other 

Choose an item: .Other 

Please insert up to two final beneficiary types  using the drop-down 
menu.   Click once on the grey <text box> for options.   

 
Project Cost: 

 

Choose an item:  €100 000 - €500 000 Please select one of the cost ranges  from the drop-down menu  

 
RDP Measure(s): 

 

421 

      

Please insert the RDP measure code into the grey <text boxes>.  Provide 
ONLY the numeric code (e.g. 312). Please DO NOT insert the title of the 
measure 

 
Duration: 

 

Maio 2010  Please insert the official project approval date  (month/year) 

Agosto  2012 Please insert the project completion date  – actual or estimated 
(month/year)  

 
Last Updated: 

 

9 de Novembro 2010 Please use the grey <text box> to insert the date (dd/mm/yyyy) when this 
postcard is completed. 

 
Postcard Author: 

 

Portugal - NRN Please insert the name of the person that produced the postcard  
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Main Postcard Text 
 
Please note that you may enter the text below in Engl ish or any other official EU language.  The ENRD 
Contact will arrange the necessary translation into  English. 
 
 

Background (maximum 150 words): 
Em 2005 teve início o projecto piloto Rotas Sem Barreiras, projecto de cooperação transnacional entre dois GAL 
de Portugal e dois de Espanha (Extremadura) no âmbito do turismo acessível em meio rural, para permitir que 
pessoas com limitações físicas e sensoriais possam aceder a equipamentos de lazer, turismo e cultura. O 
projecto criou e registou a marca Rotas sem Barreiras e numa primeira fase centrou a sua actividade nas 
acessibilidades para pessoas com deficiência motora. Identificaram-se os recursos turísticos existentes e 
elaboraram-se relatórios de recomendações para transformar esses recursos acessíveis, como condição para 
ser incluido no Guia de Turismo Acessível Rotas sem Barreiras, editado em papel. 

O projecto Rotas Sem Barreiras+ dá continuidade a este projecto, integra os conhecimentos adquiridos na 1ª 
fase, alarga o seu âmbito para pessoas com todo o tipo de deficiência e consolida a estratégia através da 
articulação com as medidas do eixo 3 do PRODER, onde se prevê a possibilidade de aprovar investimentos para 
realizar as alterações necessárias para transformar os recursos turísticos acessiveis à população com 
mobilidade reduzida.      . 

 
 
 

Objective (maximum 100 words): 
- Contribuir para a eliminação das barreiras que dificultem o desfrute das actividades de ócio e turismo em 
condições igualitárias; 
- Normalizar o conceito de “acessibilidade universal” no âmbito dos recursos e serviços dos territórios parceiros; 
- Contribuir para o desenvolvimento do sector turístico dos territórios implicados, baseado em parâmetros de 
qualidade, competitividade e abordagem de nichos de mercado específicos; 
- Reforçar a rota Turismo Sem Barreiras com a inclusão de novos recursos acessíveis; 
- Contribuir para a construção de um modelo de turismo universal e fomentar a sua transferência para outros 
territórios; 
- Promover os produtos e serviços dos territórios participantes no projecto; 
- Fomentar a igualdade de oportunidades e a plena integração social das pessoas com mobilidade e percepção 
reduzidas. 
 
 
 

Main Activities (maximum 150 words): 
As acções basilares do projecto Rotas sem Barreiras + são: 
- Incentivar e facilitar  a adaptação de um  espaço  museológico por cada território, de forma a permitir a 
acessibilidade plena a pessoas com incapacidades (motoras, auditivas e visuais), com recurso a equipamentos e 
soluções tecnologicamente inovadoras; 
 
- Actualização do Guia de Turismo Acessível Rotas Sem Barreiras +, com a inclusão de novos recursos turisticos 
acessíveis e a sua produção em formato digital; 
 
- Criação de um Web site interactivo e acessível a todos os utlizadores, independentemente das suas 
incapacidades; 
 
- Realização de um conjunto de acções de sensibilização sob   "Um território mais acessível" entre as quais , a 
realização de Jornadas Técnicas, acções dirigidas a empresários/técnicos de turismo, workshops dirigidos a 
autarquias e acções de sensibilização destinadas à população em geral ; 
 
- Produção e edição de um Manual Técnico "Espaços acessíveis"; 
- Acções promocionais do projecto Rotas Sem Barreiras que contemplam a internacionalização da marca e 
produto "Rotas Sem Barreiras", lançamento do novo guia de turismo acessível e a produção de um DVD 
promocional dos territórios  " Turismo para Todos" .  
 
 

Results and Benefits (maximum 150 words): 
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- potenciar o desenvolvimento turístico dos quatro territórios, com base no Turismo Acessível e actividades 

complementares associadas, 

- tornar estes territórios  inclusivos, para quem os visita e para a população que neles vive.  

- a uniformização de critérios e requisitos de qualidade e acessibilidade, (ao nível dos produtos, dos procedimentos e das 

competências individuais), para assegurar a sustentabilidade da marca e da rota pós projecto e apenas atingida com os 

ganhos de escala ao nível da parceria.  

 
 
 

Lessons Learnt (maximum 100 words): 
- Para que a  prática de um turismo acessível nos territórios rurais seja uma realidade, requer  o envolvimento dos  agentes 

do território tanto  na fase de concepção como na  implementação do projecto, nomeadamente os organismos  públicos e 

privados  ligadas à área da deficiência,  os agentes com responsabilidade no desenvolvimento turístico das regiões (regiões 

de turismo, autarquias, associações de municípios, empresários,). 

 - Na área do " turismo acessível"  é fundamental a realização  de acções de sensibilização junto dos empresários, das 

autarquias e da população sobre as  necessidades especificas das pessoas com incapacidade e da legislação  que as protege, 

porque existe um desconhecimento generalizado sobre esta temática.   

 
 
 

Further Information (enter text or attach any addit ional documents): 
 
Project Location: 

Alentejo/Extremadura Espanhola Please provide more specific information on the 
geographical location/scope  of the project e.g. a project in 
Estonia might be described as in Võru County, South Estonia 

 
Project Cost: 

 

Total  € 222.220,00 

FEADER € 159.998,40 

National € 39.999,60 

Prive funds  € 22.222,00 

  

Please insert the total project cost, including if known the 
breakdown into EU + National + Private funds 

 
Other Additional Information: 
 

Este projecto piloto desenvolve uma metodologia de trabalho, comum  aos 4 parceiros e  que permite no futuro, a sua 

divulgação, para a extensão do projecto a outras regiões e/ou países e a criação de redes de colaboração entre elas. 
 
 

Contact Information: 
Project Website: www.terrasdentro.pt 

Contact (Name and E-mail): Manuela Fialho - proder@terrasdentro.pt 

Telephone: 00 351 266 948070 

Additional Contact Details: Rua Rossio do Pinheiro - 7090-049 Alcáçovas 

Language(s) for 
communication: 

Espanhol/Inglês 

 
 
 
 
Please return the completed postcard to postcards@enrd.eu together with a) any relevant photographs and b) 
any additional documents that you wish to be linked to the postcards. 
 


