VELA SEM BARREIRAS

Coimbra, 2019
Portugal – um destino turístico acessível

BBDOURO We do Sailing

. Fundada em 2012, a BBDouro é uma
Academia de Vela e Operadora Marítimoturística
. Estrategicamente localizada entre a Ponte
Luis I e a Foz do rio Douro
. Detentora da maior frota de veleiros na
zona Norte com 14 embarcações à vela e 5
barcos a motor e com capacidade para
receber grupos até 150 pessoas
. Especializada na organização de eventos e
ações desportivas no panorama náutico

BBDouro… for all

. For All foi criada em 2014
. Extensão da BBDouro que se dedica a alavancar projetos de cariz social
. For All é constituída pelos projetos Vela Solidária e Vela sem Barreiras

. Vela Solidária é o projeto de responsabilidade social e sem fins
lucrativos onde se pretende dar a conhecer este desporto a crianças e
jovens de várias instituições ou que se encontram em projetos de
integração social
. Vela sem Barreiras começou a ser desenvolvido em 2016 e tem como
principal objetivo dar acesso à prática da vela a pessoas com mobilidade
reduzida, seus cuidadores e famílias
. Vela sem Barreiras procura operar no mercado do turismo acessível
tornando a vela um desporto acessível a todos que visitam a nossa região

VELA SEM BARREIRAS
. Projeto começou a ser “desenhado” em
2016
. Para o arranque do projeto foi construído
por um Engº Naval português o primeiro
catamaran no mundo acessível a PMR
. Vela sem Barreiras conta com o apoio da
Fundação Mutualista Montepio, OZ Energia e
Câmara Municipal de Gaia permitindo o
início da atividade regular com 4 instituições
da cidade de Gaia
. O protocolo assinado em Setembro de 2018
com a CMGaia proporciona a aprendizagem
da vela de forma regular a utentes de 4
instituições locais

VELA SEM BARREIRAS

. INCA foi o nome escolhido para o barco que
se destina a PMR
. O INCA é um barco do tipo catamaran com
capacidade de lotação até 10 pessoas entre
elas 4 pessoas em cadeira de rodas
. No INCA foram pensados e desenvolvidos
sistemas que garantem uma experiência
segura e uma aprendizagem sem barreiras
. O INCA permite que a BBDouro estenda
todos os seus serviços a toda a gente
tornando a empresa e a sua atividade
totalmente acessível

VELA SEM BARREIRAS E O TURISMO ACESSÍVEL

. Processo de ativação do projeto no mercado do turismo acessível
- Estabelecimento de parcerias estratégicas
- Sinergias estratégicas para a divulgação e operação do projeto
- Cativação de Social Media
- Angariação de patrocinadores e embaixadores
- Desenvolvimento de protocolos com Câmaras Municipais,
associações e fundações à imagem do que foi assinado com a CMGaia
- Desenvolvimento de protocolos com o Turismo de Porto e Norte
e com agentes turísticos das cidades de Porto, Gaia, Matosinhos e
Gondomar
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