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Integrado no Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, este Plano Municipal fará parte 

da primeira geração de planos desta natureza. Submetida e aprovada em 2008, esta é uma 

candidatura que visa a implementação de um projecto de âmbito municipal a desenvolver ao 

longo de 24 meses, com a participação de parceiros locais, nacionais e internacionais. Para 

além do estudo de diagnóstico aos constrangimentos e barreiras à acessibilidade o projecto 

prevê o desenvolvimento de um plano de comunicação e divulgação, acções de formação e 

sensibilização para técnicos, empresas e população em geral, e ainda a contratação de 

recursos humanos com formação específica nesta área.

 

 

Investimento Total 

Investimento CMP 

Investimento Elegível Previsto

Investimento Elegível Previsto CMP

Comparticipação Total Prevista

Comparticipação Prevista CMP

Município de Peniche 

 

 

Trata-se de um projecto co

Valorização do Território e da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento

Regional. 
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Integrado no Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, este Plano Municipal fará parte 

da primeira geração de planos desta natureza. Submetida e aprovada em 2008, esta é uma 

implementação de um projecto de âmbito municipal a desenvolver ao 

longo de 24 meses, com a participação de parceiros locais, nacionais e internacionais. Para 

além do estudo de diagnóstico aos constrangimentos e barreiras à acessibilidade o projecto 

desenvolvimento de um plano de comunicação e divulgação, acções de formação e 

sensibilização para técnicos, empresas e população em geral, e ainda a contratação de 

recursos humanos com formação específica nesta área. 

Investimento Elegível Previsto 

Investimento Elegível Previsto CMP 

Comparticipação Total Prevista 

Comparticipação Prevista CMP 

projecto co-financiado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional

Valorização do Território e da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento

     

Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade 

Integrado no Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, este Plano Municipal fará parte 

da primeira geração de planos desta natureza. Submetida e aprovada em 2008, esta é uma 

implementação de um projecto de âmbito municipal a desenvolver ao 

longo de 24 meses, com a participação de parceiros locais, nacionais e internacionais. Para 

além do estudo de diagnóstico aos constrangimentos e barreiras à acessibilidade o projecto 

desenvolvimento de um plano de comunicação e divulgação, acções de formação e 

sensibilização para técnicos, empresas e população em geral, e ainda a contratação de 

191.134,7 

191.134,7 

191.134,7 

191.134,7 

136.948,0 

136.948,0 

54.186,7 

financiado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional 

Valorização do Território e da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

 


