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1 | EDITORIAL

UM DESTINO TURÍSTICO
COMPLETO
NA PONTA DOS
DEDOS E À DISTÂNCIA
DE UM OLHAR

Porque a concretização de um sonho é sempre
motivo de grande satisfação e uma oportunidade
para partilharmos e festejarmos a alegria que nos
vai na “alma”, este é naturalmente um momento
apropriado para lhe dizer – seja BEM-VINDO ao
Porto e Norte de Portugal – um destino único e
inclusivo, proporcionando experiências turísticas
diferenciadoras de enorme valor acrescentado.
A partir de agora, com o lançamento do primeiro
número da revista impressa “Porto e Norte TEM”,
a comunicação do destino Porto e Norte de
Portugal será distinta da de outrora,
nomeadamente, porque com a materialização
deste desaﬁador projeto editorial teremos à nossa
disposição um outro importante canal de promoção
e de valorização da oferta, potenciando as
“experiências” do turista/visitante e aumentando as
oportunidades e negócio do setor na região. Aliás,
tal como serve aqui de exemplo o tema em
destaque nesta edição, especialmente dedicado ao
Turismo Acessível, permitindo conhecer alguns
exemplos de boas práticas e posicionando o Porto e
Norte de Portugal como um destino mais
“completo e apetecível”.

O Porto e Norte de Portugal estará agora na ponta
dos dedos de quem o visita e à distância de um
olhar, ou de uma simples leitura de temáticas com
as quais queremos chegar a TODOS os públicos,
fazendo com que se apaixonem por este destino
fantástico onde “exclusão” é para nós uma palavra
proibida, tal como de resto a ﬁlosoﬁa e as boas
práticas da “acessibilidade” determinam, e ainda,
enquanto elemento central de uma qualquer
política de turismo responsável e sustentável.
Boa leitura e até junho.
António Candido, TPNP-ER
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UM DESTINO COM
NORTE

Melchior Moreira texto

Porque sabemos o que queremos e por
onde vamos, temos hoje um destino que
aposta fortemente numa estratégia de
desenvolvimento inteligente, na qualidade
da sua oferta e na capacidade propulsora
da complementaridade, fazendo com que
o “Porto e Norte de Portugal” seja, cada
vez mais, apetecível e diferenciador.

acreditamos ﬁrmemente na
importância da renovação, da inovação
e da diferenciação, já que disso depende
efetivamente, e cada vez mais, o
sucesso de um destino turístico
Aliás, conscientes da importância do
nosso contributo para que Portugal
continue a ser um dos vinte destinos
turísticos mais competitivos do mundo,
preocupamo-nos em acompanhar as
tendências da procura e apostamos
essencialmente num trabalho sério,
desenvolvido com base na diversidade da
oferta de enorme valor que possuímos,
indo ao encontro das efetivas

necessidades do turista/visitante,
proporcionando experiências completas,
únicas e absolutamente enriquecedoras.
E se é um facto que possuímos um leque
diversiﬁcado de importantes produtos
estratégicos, à volta dos quais gira a
nossa principal ação de valorização e
promoção deste multifacetado território –
turismo de negócios, city & short breaks,
gastronomia e vinhos, turismo de
natureza, turismo religioso, touring
cultural e saúde e bem-estar, não é menos
verdade que o destino Porto e Norte de
Portugal, para além de um conjunto
diversiﬁcado de estruturas e de
excecionais condições naturais,
permitindo a prática de golfe e de turismo
náutico enquanto interessantes produtos
emergentes com capacidade de fazer
crescer os nossos ﬂuxos turísticos, possui
ainda um atrativo conjunto de outras
condições para o desenvolvimento e a
desaﬁadora aposta em importantíssimos
nichos de mercado, de entre os quais está
o Turismo Acessível e cuja procura é
crescente, devendo deste modo ser visto
como uma excelente oportunidade e não
como uma obrigação.
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Há cerca de mil
milhões de pessoas
com deﬁciência no
mundo (OMS 2011),
15% da população
mundial com alguma
incapacidade física,
mental ou sensorial
e um elevado número
de pessoas com
mobilidade reduzida,
desde idosos, crianças
e grávidas.

Presentemente – tendo em consideração
que há cerca de mil milhões de pessoas
com deﬁciência no mundo (OMS 2011),
que 15% da população mundial tem
alguma incapacidade física, mental ou
sensorial e que, efetivamente, há um
elevado número de pessoas com
mobilidade reduzida, desde idosos, crianças
e grávidas, entre outros – se a indústria do
turismo quiser manter e desenvolver a sua
qualidade, sustentabilidade e
competitividade, é indiscutível que deverá
empenhar-se seriamente no apoio e
desenvolvimento do “turismo acessível
para todos” – ou seja, naquilo que pode e
deve ser entendido por todos nós como
uma responsabilidade coletiva, uma
oportunidade de negócio e uma
importante vantagem competitiva.
Para além disso, porque assistimos
repetidamente a alterações signiﬁcativas
de paradigma no turismo, acreditamos
ﬁrmemente na importância da renovação,
da inovação e da diferenciação, já que disso
depende efetivamente, e cada vez mais, o
sucesso de um destino turístico. É, aliás,
por isso mesmo que, aproveitando o
lançamento da primeira edição impressa
da revista “Porto e Norte TEM”, não

poderíamos deixar de enfatizar a
diversidade da nossa oferta como
verdadeiro fator de competitividade,
prestando aqui uma atenção muito
especial à crescente importância do
“Turismo Acessível” e, em simultâneo, dar
a conhecer algumas das interessantes
oportunidades que existem no território,
com base em exemplos de boas práticas,
produtos e serviços de qualidade,
destinados a satisfazer as necessidades
especiais de um leque alargado de turistas/
visitantes, dos seus familiares e amigos,
numa verdadeira apologia da inclusão e do
“Turismo para Todos”.
Hoje, quero acreditar que, embora longo
ainda, estamos a percorrer o caminho
certo. Há, aliás, vários e simpáticos
exemplos, de como é possível trabalhar no
sentido de nos tornarmos acessíveis a
todos, fazendo com que o turismo seja
cada vez mais indutor de inclusão social e
uma rampa de acesso ao prazer e à alegria
de viver, através da recolha de experiências
enriquecedoras e totais, tal como acontece
no Porto e Norte de Portugal, através de
alguns importantes agentes, de entre os
quais estão, e reﬁro-os aqui apenas como
mais um exemplo de excelentes práticas
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de turismo inclusivo, a “Rota do Românico:
Património Para Todos”; o “Projeto de
Recuperação do Centro Histórico de
Penaﬁel”, totalmente pensado em termos de
acessibilidade, aliado ao importante trabalho
de dinamização que está a ser desenvolvido
pelo ICVM - Instituto de Cidades e Vilas
com Mobilidade, o Museu Nacional Soares
dos Reis, o Museu do Papel Moeda da
Fundação Cupertino de Miranda, o
extraordinário trabalho da Associação
LEQUE através das “Colónias de Férias
Inclusivas”, a Waterlily, a Cultur’FriendsWaveconfort, a agência Accessible Portugal,
o trabalho da Misericórdia do Porto, na área
da promoção da literacia em braille, o
“Projeto Mãos para Ver” do Museu da Quinta
de Santiago, o inteligente projeto da Color
ADD, ou ainda, as experiências radicais
proporcionadas a pessoas com necessidades
especiais, por algumas das empresas de
animação turística a operar no destino Porto
e Norte de Portugal, tal como, a “Tobogã”, o
“Pena Aventura Park”, o “Diver Lanhoso
Parque Aventura”, ou a “No Teto do Mundo”,
de entre outras, permitindo-nos dizer que
estamos muitos satisfeitos mas, tal como
diz o Senhor TALEB RIFAI – Secretário
Geral da Organização Mundial do Turismo
(OMT), “o Turismo inclusivo é uma
realidade ainda em construção”, à qual eu
acrescentaria – para a qual precisamos
obviamente de todos.
Entretanto, e, porque este é um processo de
transformação e de construção, através do
qual é desejável fazer com que toda a cadeia
de valor do Turismo funcione de modo
integrado, acreditamos na importância de
dar continuidade ao empenho com que os
nossos Municípios têm vindo a desenvolver
os seus compromissos e na necessidade de
desenvolvermos um trabalho em equipa,
oferecendo um conjunto de produtos e
serviços numa lógica de desenho universal,
permitindo que todos possam usufruir com
intensidade das muitas, empolgantes,
inclusivas e diferenciadoras “experiências”
que este destino pode proporcionar.
Para isso, e, sentindo-me duplamente
satisfeito, tanto pelo que hoje representa o
projeto desta nova revista da TPNP-ER,
como pelas expectativas agora criadas, deixo
aqui um importante desaﬁo, no sentido de
irmos ao encontro de uma valiosa
oportunidade para servir um mercado
signiﬁcativo e em crescimento, esperando
poder contar com todos aqueles que

acreditam que a acessibilidade é
efetivamente uma resposta racional às
mudanças do mercado turístico e uma
interessante oportunidade económica para o
setor.
E porque o “Turismo Acessível/Turismo
para Todos” é hoje um importante
referencial de qualidade, quero acreditar que
a oferta que já possuímos no âmbito deste
processo de inclusão em construção,
contribuirá seguramente para a melhoria do
bem-estar geral, para a notoriedade da
imagem e para o sucesso do Porto e Norte
de Portugal – um destino turístico
fantástico que espera por si e ao qual
apetece sempre voltar.
Porque também nós entendemos que o
Turismo se promove de forma holística, é
com enorme orgulho que deixo aqui um
convite muito especial para que visitem o
Porto e Norte de Portugal, desta vez, para
que possam conhecer diferentes
oportunidades e sentir a força de um destino
que está a ﬁcar cada vez mais acessível e
inclusivo, oferecendo experiências
desenhadas para Todos.
*Presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto
e Norte de Portugal
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PORTO E NORTE DE
PORTUGAL, UM DESTINO
PARA TODOS

7 | EM DESTAQUE

“NÃO HÁ LONGE
NEM DISTÂNCIA…”
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TURISMO ACESSÍVEL:
DA INCLUSÃO À
COMPETITIVIDADE

Para as pessoas com mobilidade reduzida
viajar poderá ser um verdadeiro desaﬁo.
As barreiras existentes são diversas e, apesar
das mais visíveis serem as físicas (chamadas
de urbanísticas e arquitetónicas), muitas outras
existem (nomeadamente as psicológicas mas
também as da informação e comunicação) que
diﬁcultam a viagem do turista com mobilidade
reduzida, tornando a experiência da viagem
numa aventura inolvidável.
Paula Teles texto
PMCD-CMP, ICVM fotograﬁa
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Turismo Acessível signiﬁca poder usar os
equipamentos e os serviços turísticos
proporcionando oferta de serviços e atividades com
orientação para o gosto e preferência das pessoas
com mobilidade reduzida, podendo, as
necessidades e exigências deste segmento, ser
(bastante) diferentes e mais especíﬁcas que a de
outros segmentos da procura.

a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com mobilidade
reduzida constitui uma prioridade
nas políticas urbanas e turísticas
Este conceito, que surge através da incorporação
dos princípios do Design Universal neste sector
especíﬁco, permite a criação e implementação de
soluções que são essenciais para 1/10 da
população, necessárias para cerca de metade e
confortáveis para Todos, signiﬁca, portanto, que a
criação de serviços e atividades turísticas
acessíveis não beneﬁcia apenas este grupo mais
restrito da população, mas Todos sem exceção. Ou
seja, ao desenhar para Todos incluímos aqueles
que, mesmo temporariamente, apresentam
mobilidade reduzida.
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O grupo ao qual se destinam produtos e serviços
acessíveis é, efetivamente, mais vasto do que
apenas os cidadãos com deﬁciência. Ele abre-se, na
atualidade, a outras dimensões, incluindo os
cidadãos que não apresentam nenhum tipo de
deﬁciência mas sim diferentes capacidades de
mobilidade relacionadas com a sua condição
humana, tais como sejam as crianças, seniores,
obesos, grávidas, mas também pais com carrinhos
de bebé e crianças de colo.
Desta forma, este mercado é bastante mais
importante do que inicialmente se poderia prever.
A melhoria da qualidade de vida das pessoas com
mobilidade reduzida constitui, assim, uma
prioridade nas políticas urbanas e turísticas, pela
urgência na adoção de medidas e soluções que
garantam o acesso aos territórios físicos e sociais
a todas as pessoas.
As (i)mobilidades que desenham os territórios são,
pois, uma problemática do desenvolvimento
sustentado das economias, por isso torna-se
urgente e obrigatório que seja um fator a ter em
conta no planeamento, no desenvolvimento e
gestão corrente da mobilidade nas diferentes
escalas nacional, regional e local, assim como
sentida e ﬁscalizada pelos diferentes agentes que
participam na sociedade.
Sabemos que o Turismo tem um papel crucial na

viabilização do desenvolvimento económico,
enquanto estrutura geradora de emprego e valor
acrescentado. Constitui-se, hoje, como um
importante elemento do processo de crescimento
económico que necessita de orientação e controlo
tendo em conta o papel sociocultural e a inﬂuência
direta sobre as condições e a qualidade de vida das
populações. Assim sendo, a forma como o turismo
se organiza e funciona constitui um elemento
estruturante do processo de competitividade e
sustentabilidade dos territórios, designadamente
das cidades.
A deﬁnição de uma estratégia para tornar os
produtos e destinos acessíveis surge, desta forma,
como um reforço na competitividade de um país e
em particular de uma região, como é o caso do
Porto e Norte de Portugal, dotando os agentes de
conhecimento especíﬁco e fornecendo as
orientações necessárias para o incremento da
conﬁança e da atratividade deste importante
território.
Turismo Acessível é competitividade: uma
certeza evidenciada pelos números
Tal como já referido, é vasto o leque de pessoas
incluídas no grupo dos cidadãos com mobilidade
reduzida. Atendendo ao elevado número de pessoas
que procuram locais adequados às limitações de
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O mercado do
Turismo Acessível,
apenas na Europa,
vale 90 mil milhões
de euros, ou seja,
metade do PIB
português

mobilidade dos turistas, a temática do turismo
acessível está, efetivamente, na ordem do dia na
Europa.
Estudos económicos recentes evidenciam que
destinos acessíveis são, efetivamente, destinos
mais competitivos. Claramente mais competitivos
para viver, trabalhar e visitar. Hoje já não se pode
negligenciar a escolha dos lugares para se viver
face à translação do fator quilómetro para o fator
tempo, entre o local de residência e de trabalho.
Mas o mesmo se passa relativamente à escolha
dos sítios para visitar.
No que respeita à produção de riqueza e contributo
para o desenvolvimento deste sector de atividade,
os números são esclarecedores e capazes de fazer
pensar o mais cético quanto à natureza e benefício
desta especiﬁcidade de turista.
O mercado do Turismo Acessível, apenas na
Europa, vale 90 mil milhões de euros, ou seja,
metade do PIB português. Segundo Buhalis
(2005), a procura pelo produto acessibilidade na
Europa é de mais de 127 milhões de pessoas
sendo que, destes, cerca de 89 milhões
representam um cliente potencial em termos de
produtos turísticos. Multiplicando este número
por 0,5 (referente aos familiares e amigos),
obtém-se um total de 134 milhões de pessoas,
potencialmente “consumidoras de viagens
adaptadas na Europa.
A realidade portuguesa apresenta, neste
particular, números interessantes cuja importância
impõe a necessidade premente de realização de
ações relevantes e consequentes. Recorrendo a
dados estatísticos recentes, sabemos que existem
mais de 3,5 milhões de pessoas com mobilidade
reduzida em Portugal que sentem diariamente as
diﬁculdades em entrar, visitar ou partilhar espaços
públicos ou privados.
Se para 2 milhões de pessoas idosas, 1 milhão de
deﬁcientes, 500 mil crianças com menos de 5
anos e outros milhares de pessoas (lesionadas ou
que simplesmente têm de utilizar um carrinho de
bebé) a melhoria das condições de acessibilidade
é fulcral, para um território signiﬁcará maior
competitividade, maior capacidade para atração
de públicos e maior sustentabilidade.
Para atestar a importância que este segmento de
mercado pode apresentar em termos económicos
no sector, basta que se efetue uma pequena
equação apenas englobando as pessoas com
deﬁciência. Imaginando que somente 50% dos
cerca de 1 milhão de cidadãos portugueses com
deﬁciência viajam uma vez por ano e com uma
estadia média de 13 dias, adicionando um gasto
diário de apenas 65€ por dia, obtemos um
resultado de cerca de 500 milhões de euros.
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Sabemos, contudo, que as pessoas com deﬁciência
raramente viajam sozinhas, fazendo-se
acompanhar de familiares e amigos. Neste
particular, se à equação anterior adicionarmos
apenas um acompanhante, dobramos o montante
anterior para mil milhões de euros, valores que não
devem ser relativizados para a deﬁnição de
políticas nacionais nesta matéria.
Portugal para Todos: atuar para alcançar
este desígnio
Com o objetivo de alcançar o desígnio de construir
Portugal para Todos, muitas têm sido as ações
desenvolvidas em matéria de acessibilidade,
importando, neste âmbito, enfatizar algumas que
contribuem de forma decisiva para alcançar o
desígnio estabelecido.
Desde logo, a Comissão Europeia instituiu 2003
como o Ano Europeu das Pessoas com Deﬁciência e,
em Portugal, nascia um projeto pioneiro em matéria
de acessibilidade, a Rede Nacional de Cidades e
Vilas com Mobilidade para Todos (REDE), lançado
pela Associação Portuguesa de Planeadores do
Território. Este projeto constituiu-se como um
grande desaﬁo lançado a todos os municípios que,
livremente, tiveram a coragem de iniciar um
processo em prol da construção de cidades
acessíveis a todos, identiﬁcando problemas

existentes no seu espaço público e propondo a sua
eliminação de forma faseada no tempo.
Decorridos cerca de dez anos desde o lançamento da
REDE, o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade
(ICVM) desenvolveu o Certiﬁcado de Acessibilidade
com o objetivo de desenvolver o atlas da acessibilidade,
identiﬁcando os lugares, públicos ou privados, que
sejam verdadeiramente acessíveis e divulgá-los numa
plataforma de informação online. Esta plataforma,
importante também em termos turísticos, permite aos
cidadãos organizar a sua viagem ou a simples
deslocação a partir de casa e permite, aos locais
auditados, a criação de produtos diferenciadores dos
demais, incrementando a atratividade e competitividade
dos seus serviços.
Em 2013, fruto da necessidade de rentabilização dos cada vez mais - escassos recursos ﬁnanceiros, o ICVM
cria e desenvolve a Rede de Cidades e Vilas de
Excelência. Todos concordamos que reduzir os riscos e
maximizar a rendibilidade das intervenções é um fator
chave para o futuro. Só o trabalho em rede possibilitará,
com as atuais condições, o desenvolvimento no quadro
das diminutas possibilidades ﬁnanceiras,
proporcionando eﬁcácia, conhecimento, formação,
rentabilidade e redução de tempos e custos na
implementação das ações urbanas.
A Rede Cidades e Vilas de Excelência desaﬁa, desta
forma, os municípios a executarem ações de baixo custo
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mas de rendimento máximo, num horizonte
temporal de 4 anos, em temáticas diversas tais
como a acessibilidade e o turismo (mas também a
regeneração urbana ou a mobilidade amigável) que
lhes permitam atingir um patamar da excelência.
Ter um território de excelência é um desígnio de
futuro. Ter um território de excelência é vê-lo
projetado económica, social e culturalmente para
níveis de otimização ímpares.
Programas, Projetos e Fundos Estruturais:
oportunidades que não se podem perder
Os sucessivos governos têm envidado esforços
para inverter a atual situação nestas matérias
através da criação de programas e projetos que
possibilitam o estudo e melhoria das condições de
acessibilidade.
Desde logo, importa mencionar a criação do Plano
Nacional de Promoção da Acessibilidade. Com a
sua constituição procedeu-se à sistematização de
um conjunto de medidas para proporcionar às
pessoas com mobilidade condicionada ou
diﬁculdades sensoriais, a autonomia, a igualdade de
oportunidades e a participação social a que têm
direito como cidadãos.
Deste programa nacional abrangente surgiram
duas gerações de Planos de Promoção de
Acessibilidade cuja elaboração permitiu fornecer,
aos municípios, orientações especíﬁcas que lhes
possibilitaram dotar os seus territórios de
melhores condições de acessibilidade para Todos à
escala municipal.
Mais recentemente, a revisão do Plano Estratégico
Nacional do Turismo para o horizonte 2013-2015
vem introduzir a componente da acessibilidade
para Todos, inexistente no documento que lhe
precedeu. Tornar Portugal num destino acessível
para todos, tal como refere o Plano, é, agora,
também um objetivo a atingir como forma de criar
um destino turístico acessível. Para tal, propõe-se
o desenvolvimento de um conjunto de atividades
que permitirão qualiﬁcar recursos humanos,
melhorar as condições de acolhimento dos turistas
com mobilidade reduzida e prestar mais e melhor
informação sobre a acessibilidade das
infraestruturas e serviços turísticos do Destino
Portugal.
Falar em transformação do território é impossível
sem referenciar as câmaras municipais, motor do
desenvolvimento, os gestores e empreendedores
principais dos territórios. Contudo, numa época de
profunda crise económica mundial, todas as
questões relacionadas com a acessibilidade e
mobilidade para todos surgem com particular
importância pois é também uma questão de
sustentabilidade social e dos territórios. Os

municípios portugueses têm, hoje, menos
disponibilidade ﬁnanceira para efetuar projetos e
obra, para construir e requaliﬁcar o seu espaço
público e ediﬁcado, sendo, por isso, imperativo
utilizar os escassos recursos de forma acertada.
Assim, será de extrema importância que todos os
novos projetos incorporem o desenho universal, o
desenho que serve todos os cidadãos.
Uma enorme oportunidade será, indubitavelmente,
aproveitar o novo ciclo de fundos comunitários que
estão para chegar - Portugal 2020. Nestas novas
oportunidades de investimento não se pode perder
o desaﬁo inequívoco de construir a pensar em
Todos. Será determinante o acompanhamento e
avaliação da aplicação desses fundos comunitários
em matéria de acessibilidade, sob pena que, de
forma irrecuperável, se perde uma enorme
oportunidade de Portugal 2020 também ser para
Todos. Esperemos que essa exigência faça parte da
avaliação dos projetos em causa.
Turismo Acessível: um desaﬁo, uma
oportunidade
Numa época de mudança como a que se vive
atualmente, as oportunidades de futuro pertencem
aos que impõem exigência, rigor, proﬁssionalismo,
criatividade, verdade e visão, em todas as áreas da
sua atividade.
São tempos ricos no surgimento de novos desaﬁos
nas atividades económicas, em particular, nos
locais de receção pública. Entre eles surge, de
forma crescente, uma nova visão em torno das
acessibilidades, tendo vindo a ganhar uma
crescente aﬁrmação pelo efeito multiplicador que
introduz na atividade turística quando é observado:
universalidade, qualidade e promoção. Por tudo
isto, é hoje considerado um mundo novo de
oportunidades e de relação entre a procura e a
oferta.
Paralelamente à responsabilidade social, o setor
económico abre, com a aposta no Turismo
Acessível, as portas a um extenso universo de
pessoas com necessidades especiais, seniores e
respetivas famílias e amigos que procuram
espaços que lhe sejam possíveis e afáveis a todos.
O que se idealiza, desenvolve e prepara para
pessoas com necessidades especiais possui
qualidade para todos os utentes e é, desta forma,
capaz de colocar os lugares acessíveis na frente de
uma oferta diferenciadora e, naturalmente, mais
competitiva. Partindo destes pressupostos, é
possível aﬁrmar que, hoje, estamos relativamente
mais conscientes destas questões e da sua
importância para a sociedade.
É aqui que a acessibilidade e mobilidade para todos
desempenha um papel fundamental na

15 | ENTREVISTA

Em 2013, fruto
da necessidade de
rentabilização dos - cada
vez mais - escassos
recursos ﬁnanceiros, o
ICVM cria e desenvolve
a Rede de Cidades e
Vilas de Excelência.

regeneração das cidades. É extremamente
relevante observar a forma como a regeneração
urbana é o motor de desenvolvimento das
acessibilidades nas novas intervenções tendo-se
constituído como uma enorme oportunidade, não
só na eliminação das barreiras como, em
consequência, na requaliﬁcação generalizada das
vilas e cidades portuguesas.
Ainda assim, o maior desaﬁo será, porventura,
integrar as acessibilidades em tudo o que interfere
com o turismo. Este conceito deverá ser inserido
nas entidades regionais e, por sua vez, nos
operadores da sua região responsáveis pela criação
e desenvolvimento dos destinos e produtos.
Esta aposta apenas poderá ser ganha quando
todos, sem exceção, desde as entidades públicas às
privadas, estiverem sensibilizados para a
importância do tema mas também quando o
destino e o produto estiver bem identiﬁcado e não
induzir em erro quem viaja com o objetivo de
encontrar um local acessível.
No momento em que uma pessoa com mobilidade
reduzida viajar e se sentir defraudada com as
condições de acessibilidade anunciadas versus
condições de acessibilidade proporcionadas,
deixará de visitar esse destino, provavelmente
transmitindo a terceiros este seu desagrado. A
transmissão de mensagens negativas em turismo

é, efetivamente, uma das principais vias para a
decadência do destino que demorou anos a
construir e que, num ápice, poderá ser destruído.
Isto é o pior que pode acontecer. Por isso, a
existência de informação correta em matéria de
turismo acessível é hoje um dos maiores desaﬁos
com que nos defrontamos, diria, mais ainda do que
ser mesmo acessível.
É com enorme alegria que acompanho o esforço
que o Porto e Norte de Portugal têm vindo a
desenvolver na construção de um território
turístico cada vez mais acessível.
É certo que vai demorar algum tempo a perceberse o conjunto deste trabalho, mas sabemos que
cada barreira que se derruba ou se evita construir,
é o caminho sólido para a consolidação de um
produto e um destino acessível a Todos tão
importante como é o caso do Porto e Norte de
Portugal.
* Professora Universitária, Presidente do Instituto de Cidades
e Vilas com Mobilidade
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CENTRO DE ALTO
RENDIMENTO
DE REMO DO POCINHO
MPT® texto
FG+SG fotograﬁa

Situado no vale do Douro, Património da
Humanidade (UNESCO, 2001), um dos
mais belos do mundo, o novo Centro de
Alto Rendimento de Remo do Pocinho
é uma obra que impressiona pela sua
marcante plasticidade, e que tem estado em
destaque em publicações internacionais de
referência, como a ArchDaily, a Dezeen e no
portal Europaconcorsi.
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Em fase de conclusão, este projeto
assume-se como uma referência na alta
competição de Remo e Remo Adaptado,
tanto no plano nacional como
internacional, podendo albergar até 180
atletas em instalações de topo para a
prática, disfrutando de uma extraordinária
vista e enquadramento paisagístico único.
Esta é também uma obra de relevo pelas
suas preocupações de integração da
Acessibilidade e Mobilidade para Todos,
bem como da Sustentabilidade, marcas
indeléveis dos seus autores – a mpt®,
coordenação geral de Paula Teles,
coordenação geral na arquitetura de Álvaro
Andrade pela SpacialAr_te, e coordenação
geral das engenharias de Machado dos
Santos pela Loftspace, integrando uma
vasta equipa multidisciplinar de outros
especialistas. Esta obra irá, certamente,
representar mais uma vantagem
competitiva para a região, que vê a sua
oferta turística especializada crescer. O
CAR será não só um ponto de atracão para
desportistas internacionais, mas também
mais um marco de vanguarda, num país
privilegiado na rota de turismo
internacional de arquitetura.

A construção da barragem do Pocinho no
curso do Rio Douro, no início da década de
80, criou, por capricho, um dos melhores
planos de água do mundo para treino de
Remo. Este desporto encontrou um lugar
privilegiado para a elevação da sua
prática, procurado por atletas
internacionais e nacionais de nível
olímpico. Os praticantes, durante mais de
uma década, utilizaram as instalações do
antigo bairro dos trabalhadores da
barragem como porto de abrigo, sem
condições para atletas de alta
competição, particularmente para
aqueles com mobilidade reduzida (Remo
Adaptado). As necessidades emergentes
desse reconhecimento internacional
tornaram imperativa a criação de um
moderno centro para a prática,
envolvendo um esforço conjunto do
Governo, em articulação com
municipalidade local e com a Federação
Portuguesa de Remo. O resultado foi a
criação de um projeto extenso (8.000 m2),
com perspetivas de uma expansão futura
(11.500m2, numa fase ﬁnal).
Como explana o arquiteto Álvaro Andrade
na Memória Descritiva: “os princípios e

extensão 8.000 m2
expansão futura 11.500m2,
arquitecto Álvaro Andrade
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“Os espaços do
futuro terão,
necessariamente,
de ser mais
humanizados
e inclusivos,
capazes de
celebrar as
narrativas dos
lugares e das suas
gentes, de uma
forma genuína,
para os seus e
para todos”

estratégias do projeto (…) jogam-se numa
mistura densa e indestrinçável entre a
especiﬁcidade e identidade de uma préexistência, de um “Sítio” particular; as
características e exigências de um
Programa muito recente; e as vontades/
necessidades próprias do ato de
arquitetar”. Esse “sítio particular” é o
desnível topográﬁco, o socalco, paisagem
característica e indissociável do Vale do
Douro, e dos seus Vinhos únicos. A sua
omnipresença é o seu semblante
inimitável, tendo-se por isso implantado o
ediﬁcado na encosta ao longo das curvas
de nível, estruturado em três zonas
(Social, Alojamento e de Treino). Como
caracteriza o arquiteto, “ao serviço da
procura de colocar nas mesmas cotas os
grandes tempos de permanência,
reduzindo ao máximo possível as
deslocações de cota. Algo que com
certeza também não será estranho à
história da transformação física e espacial
deste vale e que agora, apenas,
procuramos reinterpretar”.
A eﬁciência energética do ediﬁcado foi
também uma das prioridades do projeto:
“o conjunto de opções assumidas (…)
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componentes programáticas, procuram
encontrar a especiﬁcidade da relação
destas com o lugar. As zonas coletivas de
permanência, descanso e relaxamento
conquistam as cotas altas e contemplam
a paisagem. As de treino e esforço,
voltam-lhe as costas, na procura de
correspondência a lógicas de esforço e
concentração, que os atletas de alto
desempenho conhecerão como poucos”.
O CAR foi um projeto “desaﬁante a todos
os níveis”, segundo Paula Teles, pela

permitiu ainda conjugar de forma mais
articulada princípios de gestão passiva da
energia do edifício. Nesta zona de quartos,
com períodos de maior permanência com
menor atividade física reduz-se a “pele”
exposta ao exterior, encosta-se,
semienterra-se no terreno”. Procurando a
otimização energética que a energia solar

os quartos expõem claraboias a
sul, procurando o sol, uma vez que
a vertente de implantação de todo
o ediﬁcado é virada a norte
passiva permite, “os quartos expõem
claraboias a sul, procurando o sol, uma
vez que a vertente de implantação de todo
o ediﬁcado é virada a norte. Paredes
interiores dos quartos, em betão aparente
reforçam (…) possibilidades de
armazenamento da energia solar
térmica”, como descreve. As suas
necessidades foram também
desenvolvidas em conjunto com “a
investigação sobre as características e as
necessidades espaciais de cada uma das

necessidade de investigação das formas e
dos processos de integração num tema
altamente especializado, como o deste
desporto de alta competição do Remo
Adaptado.
O terreno altamente declivoso colocou
inúmeros obstáculos à equipa
multidisciplinar, que, procurando integrar
as exigências do desporto de alta
competição e as necessidades de
mobilidade dos praticantes de Remo
Adaptado, procurando “não esquecer uma
salutar integração com o meio, pensando
e projetando de forma universal”,
integrando na sua génese a Acessibilidade
para Todos e também a Sustentabilidade.
“Os espaços do futuro terão,
necessariamente, de ser mais
humanizados e inclusivos, capazes de
celebrar as narrativas dos lugares e das
suas gentes, de uma forma genuína, para
os seus e para todos”, diz ainda Paula
Teles. O Centro de Alto Rendimento de
Remo do Pocinho é um novo ponto de
referência arquitetónico no panorama
internacional, e um marco no estado-daarte da arquitetura inclusiva e de
vanguarda.
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