Turismo e Cultura
Categoria: A.I. Turismo e Cultura

O Médio Tejo carateriza-se por uma matização demográfica e etnográfica que conjuga o ritmo
dos centros urbanos, a autenticidade do campo e a simplicidade da natureza. Um território de
intervenção com múltiplos recursos endógenos que esta comunidade intermunicipal tem
procurado identificar e valorizar através de diversas ações de âmbito local, regional, nacional e
internacional.
Os projetos desenvolvidos em parceria com os municípios associados e outros parceiros
dinamizadores da região assentam numa estratégia de afirmação territorial concebida com o
objetivo de fortalecer a identidade regional junto de potenciais visitantes, turistas e investidores,
dentro e fora do Médio Tejo, através de uma promoção concertada e audaciosa do património
cultural material e imaterial e do património natural.

Projetos em desenvolvimento
Turismo e Cultura

ÁREA DE INTERVENÇÃO
Afirmação Territorial do Médio Tejo

PROJETO

ENQUADRAMENTO

O projeto integra um quadro intermunicipal de
elevada concertação e planeamento
estratégico desenvolvido pelos municípios do
Médio Tejo com vista à afirmação territorial da
região. A sua aprovação pelo Programa
Operacional Regional do Centro (Mais Centro)
ocorreu no âmbito da Contratualização entre a
Autoridade de Gestão do Programa
Operacional Regional do Centro e as
Comunidades Intermunicipais do Médio Tejo e
do Pinhal Interior Sul.
A estratégia definida visa a potencialização da
identidade regional, enquanto fator de
diferenciação, através de iniciativas de
valorização territorial direcionadas para a
promoção turística do património e a
sustentabilidade dos recursos endógenos,
bem como ações de promoção e divulgação
através das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC).
Sítios Autárquicos e Regionais do Médio
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Tejo

AÇÕES

Desenvolvimento de dezasseis páginas da
internet para promoção e divulgação da
região, designadamente treze sítios
autárquicos e três portais regionais (Regional,
do Empreendedor e do Turismo). A criação
destes espaços informativos online insere-se
numa ótica de criação de economias de
escala, contribuindo para favorecer e acentuar
a integração dos municípios associados na
comunidade intermunicipal e fomentar maior
proximidade e interação entre os munícipes.
APP Mobile DESCUBRA
Aplicações Móveis - Conceção, design,
desenvolvimento, programação e gestão de
conteúdos turísticos para os concelhos e para
a região do Médio Tejo.
Certificação HERITY
Certificação internacional de 26 bens culturais
no Médio Tejo, dois em cada município
associado, atribuída pela HERITY
(organização mundial reconhecida pela
UNESCO), assegurando uma gestão
patrimonial de qualidade e promovendo a
internacionalização da região.
Plano Estratégico de Turismo e Plano de
Ação
Concertação de uma visão e estratégia
turísticas, de âmbito regional, que integram e
valorizam de forma coerente as diversidades
existentes no Médio Tejo.
Rede de espaços virtuais
Criação de um sistema de exposição digital
interativo, ligado em rede, que permite a
partilha de informação sobre o património
imaterial e material da região, reforçando a
coesão do território.
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Material de promoção turística

CONCELHOS
ABRANGIDOS

Divulgação da oferta turística local e regional
em suportes promocionais (brochuras,
folhetos, desdobráveis, cartazes, revista
digital, entre outros) por forma a fortalecer a
identidade regional do Médio Tejo.
Abrantes, Alcanena, Constância,
Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação,
Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas,
Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha
2011 - 2015

DURAÇÃO
n/a

DOCUMENTAÇÃO
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (85%)

FINANCIAMENTO
No âmbito da cooperação das BPMT - Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo
apresentam-se os links dos catálogos online das diversas bibliotecas municipais da nossa
região.
As BPMT procuram desenvolver-se numa filosofia de Rede, através de parcerias com os
diferentes agentes, nomeadamente municípios e escolas, como espaço agregador de recursos
para o desenvolvimento da literacia digital, da informação e dos média, na formação de leitores
críticos e na construção da cidadania. Este trabalho colaborativo tem em vista consolidar a
organização da Rede de Bibliotecas do Médio Tejo, promover a sustentabilidade destes
equipamentos e proporcionar uma atualidade e fiabilidade de conteúdos que sejam garante de
usabilidade para a comunidade de utilizadores.
Catálogos online das BPMT
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