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I. Novos acessos de circulação de uso público  com adaptações 
específicas de boas práticas ao turismo  com mobilidade 
condicionada. 

II. Valorização de condições para o turismo acessível e inclusivo .

O projeto;



O calendário da execução do projeto; 

Execução:

Data Início: 31.03.2017

Pedido final de pagamento Pedido final de pagamento 
12.12. 2017

Valor de Investimento: ; 
50,794.65€
( Conversão em prémio de 50% do 
investimento)



Vilamoura

Os desafios;

Pré-preparação do projecto foi intensivo, estudos prévios , normas técnicas de 
acessibilidade, aprendizagem, recolha de informação,  estabelecimento de contactos…
Autorizações APA , Pareceres de interesse  e colaboração CMA, APACO, Ass. Salvador
Cumprimento de prazos de execução impostas pela APA (Antes da época balnear)



Facilitação de acesso público, adaptado a acessibilidade a pessoas com 
mobilidade limitada, ligado a rampas de acesso a praia para a Unidade 
Balnear UB1.
Promoção da protecção ambiental dunar. (pelo evitar do pisoteio
permitindo a regeneração natural)







Banco de descanso 
com cor contrastante 

Piso de alerta 
diferenciação táctil com cor contrastante

Réguas/guias de protecção

Iluminação

Adaptações para a mobilidade condicionada

Pavimento estável antiderrapante



Valorização do atendimento inclusivo no apoio de praia existente (restaurante)



Aplicação de 
sinalização 

padronizadapadronizada



Acção de formação 
atendimento e 

comunicação a pessoas 
com limitações visuais 

(DV) dado pela 
Associação dos Cegos e Associação dos Cegos e 
Amblíopes de Portugal 

(ACAPO)



Preparação de folheto instrutivo sobre o atendimento ao cliente com deficiência visual
destinado aos colaboradores do apoio de praia 



Suporte informativos 
para pessoas com 
deficiência visual;

a) Ementa digital

b) Ementa com letras b) Ementa com letras 
em grande formato

c) Ementa em Braille 



Componentes 
inovadores

do projecto;
Disponibilização 

Ementa em Braille 
(tradução Braille em PT (tradução Braille em PT 

e ENG)



Disponibilização de 
equipamento para 

pessoas com deficiência 
de locomoção.de locomoção.



Principais Impactos positivos.
a) Maior quantidade e variedade de tipologia de utentes.
b) Abrangência: Pessoas com mobilidade reduzida ou 
condicionada, carinho de rodas , carinhos de bebés, grávidas, 
idosos, turismo sénior e público em geral.
c) Acesso permanente durante todo o ano e contributo para 
Classificação praia acessível, PRAIA PARA TODOS.



Obrigado


