
 

 

ESCOLA DE VERÃO TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO 

A Universidade do Algarve vai acolher a Escola de Verão Turismo Acessível e Inclusivo, apoiando um 

dos domínios da estratégia nacional “Turismo 2027”. Há quinze bolsas de estudo para estudantes de 

licenciatura e mestrado. 

O Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar (CinTurs), da Universidade do 

Algarve, realiza durante três meses, a partir do final de julho, o Plano de Formação em “Turismo 

Acessível e Inclusivo”, com financiamento do programa “Verão com Ciência” da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia.  

A Estratégia Turismo 2027, no eixo Valorizar o Território e as Comunidades, promove a regeneração 

urbana das cidades e regiões, e o desenvolvimento turístico sustentável dos territórios. Assim, difunde 

a necessidade de se desencadearem operações de regeneração urbana de centros históricos/urbanos, 

a preservação da autenticidade e a promoção de um turismo acessível nas cidades, envolvendo, 

nomeadamente:  

• Reabilitação e qualificação urbanística do edificado;  

• Melhoramento do espaço público e eliminação de barreiras físicas;  

• A refuncionalização de equipamentos coletivos e de infraestruturas, sem utilização e/ou em 

degradação, para fins turísticos;  

• Promoção da mobilidade sustentável visando melhorar as condições de visitação e usufruto 

das cidades;  

• Promoção do comércio tradicional e das suas lojas com história.  

• Melhoria da qualidade de vida das comunidades locais, incluindo o apoio à reabilitação de 

espaços e equipamentos comunitários. 

É consensual com o Objetivo 11 da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

que se focaliza em tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. Requer-se uma “acessibilidade” segundo a abordagem do Design Universal de forma a 

exprimir a característica de um meio físico/produto/serviço que permite a sua utilização de uma forma 

equilibrada, respeitadora e segura.  

Esta Escola de Verão, cujo programa de formação está a ser promovido pela investigadora Manuela 

Rosa do CinTurs – UAlgarve, tem como objetivo capacitar os estudantes para considerarem o turismo 

acessível e inclusivo transversalmente às suas atividades profissionais.  

Pretende-se dar formação em I&D baseada na prática e orientada para o aperfeiçoamento profissional 

analisando o processo de governança em Turismo Acessível que foi desencadeado pelo ISE-CinTurs-

UAlg na última década, analisando Rotas Culturais Acessíveis (do ponto de vista urbanístico e 

sensorial) e a atual Acessibilidade Web, estudando a Literacia Digital dos Idosos, o estado atual dos 



 

 

Serviços Allergy-friendly, analisando situações urbanas de Turismo de Proximidade, boas práticas de 

Pavimentos Acessíveis, estado atual do Transporte Público Acessível.  

Nos primeiros quatro dias da Escola de Verão Turismo Acessível decorrem atividades presenciais de 

ensino sobre Turismo Acessível – Aspetos Urbanísticos e Arquitetónicos, no Anfiteatro José Silvestre 

do Instituto Superior de Engenharia, unidade orgânica parceira neste Plano de Formação. A primeira 

semana culmina com uma visita de estudo ao centro histórico de Lagos, onde se perspetiva a 

implementação do Itinerário Turístico Acessível de Lagos proposto pelo Turismo de Portugal, e à Rota 

Turística Acessível de Portimão, que detém grande valor cultural associado a arquitetura popular.  

De seguida os bolseiros deverão desenvolver missões em Lagos, Portimão, Faro e Tavira: trabalhos de 

campo - inventários urbanos, inquéritos a turistas idosos, visitas e recolha fotográfica de boas práticas 

em Turismo Acessível. 

Inserido no processo de aprendizagem, os alunos desenvolverão pequenos projetos de investigação 

relacionados com o Turismo Acessível, além de experimentarem um ambiente académico que 

estimulará a cooperação científica entre a academia e a sociedade.  

Apresentarão os resultados da aprendizagem num Seminário inserido no Ciclo de Conferências em 

Turismo Acessível a realizar a 26 de outubro de 2020.  

Para mais informações, consultar os seguintes avisos: 

 
Bolsas de Investigação  

https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/seccoes/uaic/edital_038a-2020_-

_anuncio_de_bolsa_de_investigacao_para_projetos_e_instituicoes_id-_7_bii_-_ciencia_no_verao_-

_manuela_rora_30julho_2020.pdf  

 

Bolsas de Iniciação à Investigação 

https://www.ualg.pt/sites/ualg.pt/files/seccoes/uaic/edital_038-2020_-

_anuncio_de_bolsa_de_investigacao_para_projetos_e_instituicoes_id-_7_bii_-_ciencia_no_verao_-

_manuela_rora_30julho_2020.pdf  
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