
 
 

 

 

O projeto Greenways4ALL pretende avançar para a criação de 
produtos turísticos acessíveis no âmbito das Ecopistas. 

GreenWays4ALL 

#Greenways4ALL  

www.greenways4ALL.org  

O conteúdo do folheto representa somente as opiniões do autor e é da sua única responsabilidade; Não pode considerar 
que o folheto reflete as opiniões da Comissão Europeia e / ou da Agência Executiva para as pequenas e medias 

Empresas ou de qualquer outro órgão da União Europeia. A Comissão Europeia e a Agência não aceitam nenhuma 
responsabilidade do uso da informação que contem o folheto. 
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Com este projeto, cujo nome 

completo é "Turismo Acessível 

nas Ecopistas Europeias: Ecopistas 

para todos" (Greenways4ALL), em 

que se pretende desenvolver um 

produto que considera o valor da 

acessibilidade começando na rota 

acessível para viajar até à 

experiência acessível. A 

acessibilidade será o elemento 

comum a todos os recursos que 

integram o produto turístico: 

percorrer a Ecopista, comer nos 

restaurantes locais, alojamento 

nas imediações da Ecopista, 

visitar museus ou fazer compras, 

entre outras opções. 

A CADEIA DE ACESSIBILIDADE 

  ©Fundación Vía Verde de la Sierra 

http://www.greenways4all.org/
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Greenways4ALL contribuirá para a melhoria 

da acessibilidade no âmbito das Ecopistas, a 

qualidade da oferta turística orientada para 

as pessoas portadoras de deficiência e a 

divulgação destes recursos como 

infraestruturas para todos. 

MELHORIA DA ACESSIBILIDADE 

  ©CRT-Bourgogne 

Todas estas atividades serão acompanhadas por várias ações 

promocionais e comunicacionais, como difusão na internet, 

campanhas públicas de sensibilização nas redes sociais, 

elaboração de um folheto, edição de Newsletters e a realização 

de 2 Conferências - uma no início do projeto, em Madrid, e outra 

no final, em Viseu. 

Graças a este projeto aprofundar-se-á, também, na consolidação 

da imagem das "Ecopistas Europeias", como um destino turístico 

acessível e ambientalmente sustentável; e a contribuição do 

mesmo para a dinamização económica das zonas rurais. 

PROMOÇÃO DE GREENWAYS4ALL E DAS ECOPISTAS  

EUROPEIAS  COMO DESTINO TURÍSTICO ACESSÍVEL 

  © Voie Verte des Hauts de 

Tardoire en Limousin 

http://www.greenways4all.org/
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 Fundación de los Ferrocarriles Españoles (coordinador) 

ES. www.viasverdes.com 

 European Greenways Association (ámbito europeo)   

www.aevv-egwa.org 

 Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados 

Físicos. ES. www.predif.org 

 Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões. 

PT. www.cimrdl.pt  

 Fundación Vía Verde de la Sierra. 

ES www.fundacionviaverdedelasierra.com 

 Movilidad Ampliada – Accessible 

Madrid www.accessiblemadrid.com 

 AstroAndalus www.astroandalus.com     

 Turismo Vivencial www.turismovivencial.com 

 Commext  

 

A Associação Europeia das Vias Verdes (EGWA) AISBL é uma organização 
internacional sem fins lucrativos fundada em 1998 em Namur (Bélgica), com o objetivo de 
promover a criação de vias verdes (ecopistas) na Europa. A EGWA reúne mais de 50 parceiros 
de 16 países envolvidos no desenvolvimento das vias verdes. Desde 2009 a Secretária-geral e 
o escritório executivo estão localizados em Madrid, na sede da Fundacion de los Ferrocarriles 
Españoles. www.aevv-egwa.org  www.greenways4ALL.org  

O projeto é co-financiado a 75% pelo 
programa COSME da União Europeia, que 
tem como um dos principais objetivos, 
estimular o crescimento económico na 
Europa, reforçando a competitividade das 
pequenas e médias empresas. 
 
Tem um orçamento total de 166.148,60 €, 
e um prazo de execução de 18 meses, a 
partir de Julho de 2016 a Dezembro de 
2017. 

9 parceiros de Espanha, Portugal e um 
de dimensão europeia, a Associação 
Europeia de Vias Verdes levará a cabo e 
projeto, coordenados pela Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles. 
 
 4 dos parceiros são PME´s 
especializadas em turismo acessível e 
experiencial, para promover o 
lançamento dos produtos desenvolvidos 
no projeto. 
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