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1. O nosso foco centrou-se essencialmente no Turismo, sendo que reunimos com 

a Autoridade Nacional para o Turismo (Turismo de Portugal) bem como com a 

Senhora Secretária de Estado do Turismo, Dra. Ana Mendes Godinho, por 

diversas vezes no sentido de tornar o tema da Acessibilidade no turismo, 

incontornável nos apoios concedidos aos projetos de Turismo.  

 

Consideramos que ao preparar os territórios e os equipamentos para o 

Turismo, estamos a prepara-los em primeira mão para os residentes 

 

Assim, no reforço da dotação financeira do Programa Valorizar - Linha de Apoio 

à Valorização Turística do Interior, através do disposto no Despacho Normativo 

n.º 10/2019, publicado a 5 de abril, no qual todo e qualquer projeto candidato 

a este sistema de incentivo terá que acautelar e cumprir as condições de 

acessibilidade para todas as pessoas. Para além deste aspeto, a Linha de Apoio 

está aberta para todo o território Nacional, independentemente de se tratem 

de zonas do interior de baixa densidade, caso se trate de projetos dedicados à 

promoção do turismo acessível. 

(Ver anexo 1 – normativo e anexo 2 – síntese do Turismo de Portugal) 

 

2. Outra ação que evidenciamos e damos nota, é a iniciativa da AMA (Agência 

para a Modernização Administrativa, que lançou um estímulo ao cumprimento 

das normas previstas no DL 83/2018, que transpõe uma diretiva comunitária, 

no sentido de incrementar a usabilidade e acessibilidade nos meios digitais de 

entidades publicas. Esta medida é a atribuição de uma certificação e um selo 

classificativo. 

 

https://www.tic.gov.pt/documents/37177/0/Selo_de_Usabilidade_e_Acessibilidade_v1_0.pdf 

 

3. Colaborámos com a Associação Salvador na revisão do DL 163/2006, no sentido 

de preparar uma lista de sugestões com atualizações que consideramos 

necessárias depois de passados mais de 10 anos da sua publicação. 

Participamos ainda na iniciativa da Associação Salvador para alertar para a falta 

de acessibilidade.  

https://www.tic.gov.pt/documents/37177/0/Selo_de_Usabilidade_e_Acessibilidade_v1_0.pdf


 
 


