
3/3/2014 97fm Rádio Clube Pombal - Pombal – Para sensibilizar as melhores práticas na construção do território

http://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=3659 1/2

Pombal – Para sensibilizar as melhores práticas
na construção do território

Município pombalense promove seminário internacional sobre “Planos de Promoção da Acessibilidade”

 

Pombal 97 fm / Sociedade – “A acessibilidade e a mobilidade como factores de desenvolvimento” foi o tema
escolhido para um seminário internacional, que o Município de Pombal promove, na quarta-feira, a partir das
10h00. 

Tendo como palco o Teatro-Cine de Pombal, o seminário tem, como principal objectivo, “sensibilizar para as
melhores práticas na construção de um Território para Todos”, refere a autarquia pombalense, segundo a qual
“Pombal está a planear um município acessível para todos, com o intuito de proporcionar melhor qualidade de
vida aos seus cidadãos: aos que nele residem, nele trabalham ou o visitam”.
 
Neste domínio, assumem particular relevância os “Planos de Promoção da Acessibilidade” em curso, os quais
permitirão, ao município, dar continuidade às práticas pioneiras em Portugal, em matéria de acessibilidade,
reforçando o trabalho já efectuado.
 
Este seminário visa, ainda, “dar continuidade às políticas de eliminação de barreiras arquitectónicas, urbanísticas
e de comunicação, construindo um território mais democrático”.
 
Neste âmbito, refere o Município de Pombal, “são abordadas, em quatro painéis distintos, temáticas como a
promoção da acessibilidade em Pombal, os conceitos e práticas de acessibilidade para todos, com
apresentação de experiências nacionais e internacionais, e o turismo acessível, como factores de
desenvolvimento territorial”.
 
Na ocasião serão ainda apresentados os principais resultados, as melhores soluções e respectivos modelos de
execução de acções, em matéria de acessibilidade e mobilidade para todos.
 
No final da sessão será promovida a apresentação pública, em suporte de livro, do “Manual de Orientações
Técnicas”, em matéria de acessibilidade e a adesão do município à Rede de Cidades e Vilas de Excelência,
“evidências de uma vontade política em transformar Pombal num território mais inclusivo”.

(T ext o escrit o com  a  a n t iga  gra fia )
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