Ref.ª CI/2/ECE/2021

Prémio Programa “Praia Acessível – Praia para Todos!” 2021 Candidaturas até 30 de setembro
O Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., a Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P., e o Turismo de Portugal, I.P., que atribuem anualmente o
galardão do Programa “Praia Acessível – Praia para Todos!”, informam que
estão abertas as candidaturas ao Prémio "Praia + Acessível" 2021, até 30 de
setembro de 2021.
Na presente época balnear verificou-se uma notável adesão a este Programa,
que distinguiu 223 zonas balneares, o que representa o maior número de
praias galardoadas desde a 1ª edição do Programa em 2005 e um aumento de
11% relativamente ao ano passado.
Estas praias podem candidatar-se ao Prémio "Praia + Acessível" 2021, a 13ª
edição deste prémio anual que distingue as duas zonas balneares candidatas
que mais se destaquem por:
•
•

Evidenciarem condições de acessibilidade mais abrangentes e
inovadoras que as definidas nos requisitos obrigatórios do Programa;
Disponibilizarem melhores apoios aos visitantes com mobilidade
condicionada e respetivos acompanhantes.

Convém não esquecer que no atual contexto da pandemia por COVID-19,
importa enfatizar as boas práticas de distanciamento social, higiene sanitária e
segurança ambiental e para tal foram definidos procedimentos a ter em
consideração na utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a
estratégia adotada no controlo da pandemia e permitir a todas e a todos ir à
praia em segurança, que poderão ser consultados no manual, assim como o
decreto-lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio.
O prémio é patrocinado pela empresa IACESS que atribui anualmente
equipamentos de apoio ao banho destinados a melhorar a oferta de
acessibilidade das zonas balneares vencedoras.
As praias acessíveis portuguesas asseguram condições de acessibilidade,
segurança, conforto, autonomia e independência às pessoas com mobilidade
condicionada, proporcionando-lhes uma fruição com equidade e dignidade
destes espaços de lazer.
Para mais informações e esclarecimentos consulte os sítios web do Instituto
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Nacional para a Reabilitação, I.P., da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. e
do Turismo de Portugal, I.P.
Lisboa, 16 de agosto de 2021
Contactos: Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
INR-Comunicacao@inr.mtsss.pt | Tel: 215 952 765

Para fazer parte da nossa mailing list, por favor carregue aqui.
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