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Introdução ao turismo acessível 

1.1 Definição 

 
O turismo acessível permite às pessoas com necessidades especiais, incluindo mobilidade, 

visão, audição e dimensões cognitivas de acesso, aceder com equidade e dignidade através 

da entrega de produtos, serviços e ambientes universalmente concebidos. Esta definição 

inclui todas as pessoas, assim como as que viajam com crianças em carrinhos de bebé, 

pessoas com deficiência e idosos (Darcy e Dickson, 2009, p.34). Portanto, pode argumentar-

se que o turismo acessível visa qualquer segmento do mercado que prefira aceder a uma 

experiência turística com facilidade, quer sejam os idosos que podem preferir subir uma 

rampa suave do que subir um grande número de escadas ou aqueles com qualquer tipo de 

deficiência, que apreciarão mais instalações turísticas com percursos contínuos, superfícies 

táteis e sinalização clara e brilhante. (Luiza, 2010). 

 

1.2 Uma breve história do Turismo Acessível na UE 

 
A dificuldade das pessoas com deficiência em aceder a instalações de hospitalidade turística 

tem sido reconhecida como um problema à escala europeia desde os anos 90, que foi o Ano 

Europeu do Turismo. No entanto, o desenvolvimento prático do turismo acessível começou 

mais cedo, no final dos anos 80. Nessa altura, surgiu o movimento internacional de Turismo 

para Todos. Diz-se que o movimento foi desencadeado pelo "Relatório Baker", que foi 

publicado pela Junta de Turismo Inglesa em 1989. O Relatório Baker recomendava à indústria 

do turismo inglesa que tornasse os seus serviços acessíveis a todos os clientes, 

independentemente da sua capacidade ou deficiência, idade, família ou situação financeira. 

No período que se seguiu, várias organizações europeias começaram a concentrar-se nestas 

questões semelhantes. Num espaço de tempo muito curto, a campanha Turismo para Todos 

foi retomada e desenvolvida em vários países de todo o mundo. A União Europeia considerou 

o ano de 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência. Foi um ano "watershed" em 

muitos aspetos, com muitas campanhas, eventos e acontecimentos de sucesso em toda a 

Europa. 
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1.3 Turismo Acessível e Sustentável 

 
O design universal tornou-se um elemento chave para o desenvolvimento e compreensão do 

turismo acessível. O Desenho Universal é também um conceito básico que tenta alargar os 

conceitos de percursos contínuos, acesso e mobilidade, e ambientes sem barreiras, a fim de 

incorporar um planeamento intergeracional que reconheça a ligação entre o envelhecimento, 

a deficiência e a continuidade da capacidade das pessoas ao longo da sua vida. O Design 

Universal é definido como "o design de produtos e ambientes a serem utilizáveis por todas as 

pessoas, na medida do possível, sem necessidade de adaptação ou design especializado... A 

intenção do conceito de design universal é simplificar a vida para todos, tornando os 

produtos, a comunicação e o ambiente construído mais acessível para as pessoas, com pouco 

ou nenhum custo extra. O conceito de design universal visa todas as pessoas de todas as 

idades, tamanhos e capacidades".  As estratégias que um operador turístico pode utilizar para 

se adaptar aos princípios do design universal incluem: 

• Incorporação de um desenho sem barreiras no processo de planeamento; 

• Adquirir conhecimentos sobre as leis apropriadas e normas de acessibilidade 

internacionalmente reconhecidas; 

• Incluir pessoas com deficiência como membros da equipa de planeamento; 

• Incluir um especialista em acessibilidade na equipa de planeamento; 

• Exceder as normas sempre que possível; 

• Alargar a acessibilidade para além do parque de estacionamento; 

• Incorporar a acessibilidade em ambientes exteriores; 

• Plano para um caminho contínuo de viagem; 

• Considerar a estética e os valores ambientais ao planear; 

• Assegurar que todos os materiais utilizados no processo de construção obedecem a 

normas adequadas. 

É de salientar que, embora o Design Universal tenha um claro enfoque nas caraterísticas 

ambientais, quando é aplicado na indústria do turismo cria o potencial de contribuir 

significativamente para uma vasta gama de resultados socialmente sustentáveis. Assim, a 

implementação do Desenho Universal pode reforçar a sustentabilidade social; apoiando a 

capacidade das gerações atuais e futuras para criar comunidades saudáveis e habitáveis, 

utilizando processos, sistemas e estruturas formais e informais. As comunidades socialmente 
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sustentáveis são equitativas, diversificadas, ligadas, democráticas e proporcionam uma boa 

qualidade de vida. O Turismo acessível proporciona uma ligação maravilhosa entre direitos 

humanos, sustentabilidade e turismo, afirmando que um não pode existir sem o outro. 

(Darcy et al., 2010; Buhalis & Darcy, 2010). No quadro 1 vemos os Princípios do Design 

Universal tal como são fornecidos pelo Centro para o Design Universal. 

 
Quadro 1: Princípios do Design Universal 

PRINCÍPIO UM: Uso Equitativo 

O design é útil e comercializável para pessoas com diversas capacidades. 

  

Orientações:  

1a. Fornecer os mesmos meios de utilização para todos os utilizadores: idênticos 
sempre que possível; equivalentes quando não. 

1b. Evitar a segregação ou estigmatização de quaisquer utilizadores. 

1c. As disposições relativas à privacidade, segurança e proteção devem estar 
igualmente disponíveis para todos os utilizadores. 

1d. Tornar o desenho atrativo para todos os utilizadores.  

  

PRINCÍPIO DOIS: Flexibilidade na utilização 

O design abrange uma vasta gama de preferências e capacidades individuais. 

  

Orientações:  

2a. Proporcionar escolha nos métodos de utilização. 

2b. Acomodar acesso e utilização à direita ou à esquerda. 

2c. Facilitar a precisão do utilizador. 

2d. Proporcionar adaptabilidade ao ritmo do utilizador.  

  

PRINCÍPIO TRÊS: Utilização Simples e Intuitiva 

A utilização do design é fácil de compreender, independentemente da experiência 
do utilizador, conhecimentos, competências linguísticas, ou nível de concentração 
atual. 

  

Orientações:  

3a. Eliminar a complexidade desnecessária. 

3b. Ser consistente com as expectativas e intuição do utilizador. 

3c. Acomodar uma vasta gama de competências linguísticas e de literacia. 

3d. Disponibilizar informação consistente com a sua importância. 

3e. Fornecer uma informação de solicitação e feedback eficaz durante e após a 
conclusão da tarefa.  

  

PRINCÍPIO QUATRO: Informação Percetível 
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O design comunica eficazmente a informação necessária ao utilizador, 
independentemente das condições ambientais ou das capacidades sensoriais do 
utilizador. 

  

Orientações:  

4a. Utilizar diferentes modos (pictórico, verbal, tátil) para a apresentação 
redundante de informação essencial. 

4b. Fornecer contraste adequado entre a informação essencial e o seu meio 
envolvente. 

4c. Maximizar a "legibilidade" da informação essencial. 

4d. Diferenciar elementos de forma a que possam ser descritos (ou seja, facilitar o 
fornecimento de instruções ou direções). 

4e. Fornecer compatibilidade com uma variedade de técnicas ou dispositivos 
utilizados por pessoas com limitações sensoriais.  

  

PRINCÍPIO CINCO: Tolerância de erro 

O design minimiza os perigos e as consequências adversas de ações acidentais ou 
não intencionais. 

  

Orientações:  

5a. Organizar elementos para minimizar perigos e erros: elementos mais 
utilizados, mais acessíveis; elementos perigosos eliminados, isolados, ou 
protegidos. 

5b. Providenciar avisos de perigos e erros. 

5c. Fornecer elementos de segurança em caso de falha. 

5d. Desencorajar a ação inconsciente em tarefas que requerem vigilância.  

  

PRINCÍPIO SEIS: Baixo Esforço Físico 

O design pode ser utilizado de forma eficiente e com um mínimo de fadiga. 

  

Orientações:  

6a. Permitir que o utilizador mantenha uma posição neutra do corpo. 

6b. Utilizar forças operacionais razoáveis. 

6c. Minimizar as ações repetitivas. 

6d. Minimizar o esforço físico sustentado.  

  

PRINCÍPIO SETE: Tamanho e espaço para abordagem e utilização 

São fornecidos tamanhos e espaços adequados para abordagem, alcance, 
manipulação e utilização, independentemente do tamanho corporal, postura ou 
mobilidade do utilizador. 

  

Orientações:  

7a. Fornecer uma linha de visão clara a elementos importantes para qualquer 
utilizador sentado ou de pé. 
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7b. Tornar o alcance a todos os componentes confortáveis para qualquer utilizador 
sentado ou de pé. 

7c. Acomodar variações no tamanho da mão e do punho. 

7d. Fornecer espaço adequado para a utilização de dispositivos de assistência ou 
assistência pessoal. 

Fonte: Centro de Design Universal 1 
 
 

1.4 Turismo acessível na União Europeia 

 
A UE está atualmente entre os principais destinos turísticos mundiais. Neste ambiente, a 

política europeia de turismo está a liderar as tendências do mercado global do turismo. A 

grande dimensão da indústria do turismo, juntamente com os rendimentos e o emprego que 

é gerado nas comunidades pela indústria, são as principais razões pelas quais a UE faz grandes 

esforços para manter a sua posição como líder global na indústria do turismo. Neste contexto, 

um dos seus segmentos em desenvolvimento é o turismo acessível. O turismo acessível é um 

segmento turístico, onde os promotores têm de satisfazer os mais elevados padrões tanto em 

termos de qualidade como de sustentabilidade. O turismo acessível não é só para aqueles 

com necessidades especiais, como também fornece soluções para os idosos, famílias com 

crianças e turistas para quem a segurança é uma prioridade (Zsarnoczky & Istvan, 2017). 

No entanto, o turismo acessível ainda está no início na União Europeia. A definição oficial do 

termo "turismo acessível" foi introduzida pela UE apenas em 2015. Desde então, os peritos 

da UE ainda estão a trabalhar na introdução do campo, uma vez que o turismo acessível não 

só representa um novo segmento no turismo, como também requer uma abordagem 

totalmente nova por parte dos interessados. Os serviços de turismo acessíveis estão 

principalmente disponíveis apenas em alguns segmentos especialmente concebidos para o 

turismo em massa; enquanto que há poucos prestadores de serviços que poderiam acolher 

um grupo maior de turistas com necessidades especiais ao mesmo tempo. Existe uma grande 

diferença entre espaços turísticos parcial e totalmente acessíveis; para proporcionar total 

acessibilidade a cada hóspede com necessidades especiais, os espaços turísticos devem ser 

desenvolvidos tendo em mente a ideia de design universal (explicado acima) desde o início, e 

é também essencial que as exigências especiais dos futuros hóspedes sejam priorizadas 

 
1 Available at: https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm 
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durante todo o processo de implementação. Tal como os espaços turísticos "convencionais" 

são concebidos para muitas pessoas, as instalações turísticas acessíveis devem ser criadas 

tendo em conta a diversidade de necessidades únicas (Zsarnoczky, 2018). 
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Mapeamento de Aptidões e Competências para um Turismo Acessível 
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Importância do Glossário como ferramenta 

O glossário é uma lista alfabética, com significados, das palavras ou frases de um texto, papel 

ou numa área temática específica que são difíceis de compreender. O glossário está 

relacionado com a terminologia. A maioria dos documentos hoje em dia são concebidos para 

a comunicação especializada. Assim, são escritos em linguagem especializada, 30-80% dos 

quais (dependendo do domínio específico e do tipo de texto em questão) são compostos pela 

terminologia. Por outras palavras, a terminologia é o principal veículo através do qual factos, 

opiniões e informações são representados e transmitidos. A comunicação de conhecimentos 

e informações especializadas, monolingues ou multilingues, está assim irremediavelmente 

ligada à criação e difusão de recursos terminológicos e à gestão terminológica no sentido mais 

lato da palavra. Este processo não se restringe à ciência e engenharia, mas é também vital 

para o direito, a administração pública, os cuidados de saúde, etc. Além disso, a terminologia 

desempenha um papel fundamental na produção e divulgação de documentos, e no fluxo de 

trabalho.  Os recursos terminológicos são também valiosos de muitas outras formas: como 

coleções de nomes ou outras representações, como objeto de atividades de normalização e 

harmonização, e como entrada (ou saída) de uma vasta gama de aplicações e disciplinas. 

Neste contexto, é bastante evidente a importância e um glossário dentro de um texto ou 

mesmo de forma independente.  

Em geral, um glossário é inapropriado quando2:  

● A definição é demasiado longa e irá quebrar o fluxo de leitura demasiado, ou; 

● Nem todos os leitores necessitarão da definição e pretende poupar algum tempo 

aos leitores com conhecimentos. 

Além disso, os glossários podem ser úteis no processo de aprendizagem, pois ajudam os 

estudantes a identificar e adquirir o vocabulário da disciplina. Ter estudantes a compreender 

intuitivamente palavras a partir da sua leitura ou nas aulas, não é muitas vezes a melhor 

solução, uma vez que nem todos os estudantes têm as competências necessárias para 

aprender o vocabulário a partir de uma exposição limitada. Além disso, o fornecimento de 

um glossário garante que os alunos tenham uma fonte precisa para a definição de palavras. 

Ao aprender e compreender as palavras encontradas no glossário, o aluno pode tornar-se 

apto ao uso adequado do vocabulário específico da disciplina e, através da prática, adquirir 

 
2 Ewald, T. Writing nos Campos Técnicos: Um Guia Prático (Feb. 2017) 
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uma melhor compreensão dos conceitos relacionados. Os glossários podem ser utilizados 

para fornecer aos nossos estudantes não só as definições, mas também exemplos de 

utilização das palavras no contexto.  

Num relatório, a secção do glossário é colocada antes do início do relatório ou, entre o índice 

e o resumo, ou, mais utilizado, no final, entre as secções de recomendações e referências. O 

conteúdo deve ser por ordem alfabética e formatado para facilitar a leitura. 
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Como criar um Glossário 

O primeiro e principal objetivo é determinar claramente o público alvo do glossário. Também 

é importante definir a área cognitiva dos termos que serão fornecidos pelo glossário. Cada 

glossário precisa de um alvo claro sobre o público e sobre a área cognitiva para poder ser útil. 

Após a definição dos objetivos, o editor do glossário necessita de ler o texto principal ou 

procurar na literatura da área cognitiva termos desconhecidos. Identificar termos que possam 

não ser familiares ao leitor mediano, termos técnicos ou académicos que possam ser 

explicados com mais detalhe fora do texto principal, ou mesmo termos que precisem de ser 

mais esclarecidos, mesmo que se trate de um termo que o leitor já possa reconhecer3. 

Por vezes, quando o editor é também o autor do texto, é bastante difícil identificar os termos 

que precisam de ser incluídos no glossário, uma vez que conhece bem o conteúdo e também 

pode ter conhecimentos sobre a área cognitiva específica. Nesses casos, para facilitar o 

processo e ter um melhor resultado, um editor deve dar uma nova revisão ao teste para 

identificar os termos que devem ser incluídos no glossário. 

Em alguns casos, quando o público alvo não é a comunidade científica, mas sim todos, o leitor 

pode ser um amigo ou um membro da família sem conhecimentos especializados, apenas um 

nível médio de leitura. Desta forma, o texto e o glossário serão tão úteis quanto possível para 

o leitor.  

Uma vez definidos todos os termos do glossário, estes têm de ser reunidos num documento 

separado. Analise os termos sugeridos pelo seu editor e pelos leitores. Certifique-se de que 

os termos que se encontram na lisa cobrem quaisquer conceitos ou ideias que possam não 

ser familiares a alguém. 

Seguidamente, devemos salientar que os termos do glossário devem ser amplos e não 

excessivos e complicados. Uma orientação útil é apenas possuir uma a duas páginas de 

termos, para um trabalho de cinco a seis páginas, a menos que haja muitos termos 

académicos ou técnicos que precisem de ser explicados mais detalhadamente.  

Relativamente à criação das definições, várias questões devem ser tidas em consideração. No 

início é aconselhável escrever um breve resumo para cada termo. Uma vez identificados os 

 
3 Por exemplo, pode reparar que tem um termo técnico que descreve um processo, tal como "ionização". 

Poderá então sentir que o leitor necessita de mais esclarecimentos sobre o termo no glossário. Pode também 
existir um termo que é mencionado no texto principal, mas que não é discutido em pormenor. Poderá então 
sentir que este termo poderá ser incluído no glossário para que possa incluir mais informações para o leitor. 
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termos, deve ser redigido um breve resumo para cada termo. O sumário deve ser breve e 

direto e não deve ser superior a duas a quatro frases para cada termo. Se for perito num 

assunto, pode ser fácil entrar em detalhes. Não só é menos provável que os leitores leiam 

definições longas, mas também uma definição longa retira o leitor do conteúdo em que 

deseja que o mesmo se concentre. Escrever o resumo é um passo importante e deve ser um 

trabalho original. A cópia e colagem de uma definição de outro glossário não é proposta, 

contudo, se for utilizada outra fonte, esta deve ser citada corretamente. 

 

As definições têm duas utilizações principais: 

● As definições esclarecem uma descrição de um novo desenvolvimento ou de uma 

nova tecnologia num domínio técnico. (ex. um zoólogo que descobriu um novo nome 

de espécie animal e o define); 

● As definições ajudam os especialistas a comunicar com leitores com menos 

conhecimentos. (ex. Um manual que explica como afinar um carro inclui definições de 

peças e ferramentas). 

 

As definições funcionam equacionando a palavra ou frase a definir que permitem fixar o 

significado. As definições facilitam ao leitor compreender melhor a palavra ou frase. Para 

cumprir a sua função, as boas definições tendem a ter duas qualidades:  

 

1. O consumidor da definição já tem familiaridade e uma compreensão clara das palavras 

ou frases; 

2. As palavras ou frases nos definitivos facultam ao leitor da definição a compreensão da 

palavra ou frase definida, muitas vezes fornecendo um conjunto de características ou 

métodos para escolher o referente ou extensão do definitivo, ou seja, os definitivos 

facilitam a categorização. 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, as definições devem ser simples, claras, de fácil leitura e adaptadas ao leitor 

médio. A utilização de termos técnicos para definir um termo deve ser evitada, uma vez que 

Tipos de definição 

As definições, tal como os argumentos, são artefactos com uma estrutura particular criada para 

um determinado fim. As pessoas criam definições com o objetivo de fixar significados - na 

maioria das vezes para eliminar ou diminuir a incerteza, ambiguidade ou ambos. Cinco tipos de 

definições mais usuais. 

Definições Léxicas: O tipo de definição com a qual os estudantes têm maior familiaridade é uma 

definição léxica. Léxico é o vocabulário de uma determinada língua, pessoa, ou ramo de 

conhecimento. Assim, o objetivo especializado de uma definição léxica consiste em captar o uso 

comum de uma ou mais palavras/frases dentro de uma dada comunidade linguística. Os 

dicionários fornecem um Diagrama de um conjunto regular de definições léxicas para uma 

determinada língua. Uma boa definição lexical tem um componente descritivo - descreve o uso 

comum para uma comunidade específica. Além disso, uma boa definição lexical equaciona a 

definição com uma frase descritiva que capta o uso comum de forma simples e eficaz, utilizando 

palavras entendidas. Por outras palavras, as boas definições lexicais procuram descrever o uso 

comum de uma palavra ou frase ao público possível, de uma forma facilmente compreensível. 

Definições de precisão: As definições de precisão procuram definir um termo ou frase de uma 

forma mais eficaz. A maioria das vezes as definições de precisão procuram eliminar a utilização 

incorreta de uma palavra ou termo para um fim específico. 

Definições Teóricas: As definições teóricas também procuram definir termos ordinários de uma 

forma mais precisa. No entanto, estas definições procuram proporcionar ao consumidor uma 

compreensão mais profunda do que é definido, especificando o significado do termo ou frase 

utilizando um quadro teórico. 

Definições Estipulativas: Uma definição estipulativa procura determinar um significado 

específico para um termo ou frase num contexto específico ou para uma utilização específica. 

Uma maneira pela qual as pessoas empregam definições estipulativas é quando nomeiam algo 

novo. 

Definições Persuasivas: Quando alguém oferece uma definição persuasiva (também conhecida 

como uma definição emotiva) procura geralmente infundir o significado de um determinado 

termo com um contexto emotivo, normativo, ou avaliativo. Tal como já referimos acima, o 

significado emotivo pode influenciar o nosso raciocínio e a tomada de decisões de forma 

inadequada. Assim, as pessoas que utilizam definições persuasivas procuram geralmente 

influenciar o consumidor a favor ou contra a coisa definida. 
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provavelmente só confundirá o leitor. O glossário não é como um dicionário e não deve ser 

utilizada uma linguagem excessivamente académica. A definição deve explicar o que o termo 

significa no contexto do texto principal, nos termos mais simples possíveis. Finalmente, no 

glossário não devem ser utilizadas abreviaturas. As abreviaturas devem constar de uma lista 

separada chamada "Lista de Abreviaturas". Não pertencem a um glossário, uma vez que o 

leitor pode sentir-se confuso. Quando há muitas abreviaturas no texto principal, elas devem 

ser colocadas numa lista separada do glossário.  

 

Escrever uma definição fluente não é um processo fácil. Frases fluentes são fáceis de ler 

devido a ligações claras, variedade e ênfase. O seu comprimento variado e a sua ordem de 

palavras eliminam a monotonia. As frases fluentes aumentam a concisão e a clareza, 

enfatizando quando esta é essencial. Algumas estratégias para escrever fluentemente são as 

seguintes: 

 

As frases de uma definição não devem ser desconectadas, por isso, devem ser evitadas frases 

curtas, uma vez que por vezes parecem pouco claras. 

● As ideias relacionadas, dentro de uma definição, precisam frequentemente de ser 

ligadas numa frase, de modo a que os leitores possam compreender a ligação. 

● Não substituir palavras tecnicamente essenciais por palavras não técnicas que sejam 

vagas ou imprecisas.  

● Cada profissão tem a sua própria abreviatura e frases e termos aceites. Por exemplo, 

para os especialistas informáticos, uma falha é um pico de energia momentâneo que 

pode apagar o conteúdo da memória interna; um bug é um erro que provoca a 

execução incorreta de um programa.  

● Evitar declarações exageradas. Exagero soa a falso. É necessário ser cauteloso ao usar 

palavras como melhor, maior, brilhante, mais e pior. 

● Evitar palavras imprecisas. Mesmo as palavras sinónimas podem ter diferentes 

significados. 

● Evitar um tom excessivamente informal. Geralmente não escrevemos da mesma 

forma que falamos com amigos no café. Nesta secção é realmente útil fornecer 

algumas dicas gerais de escrita que poderiam aplicar-se também ao escrever o 

glossário. 
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● Retirar substantivos em excesso. Uma frase cheia de substantivos é difícil de ler. Se 

puder, usa-se antes verbos. O resultado será um texto mais curto, mais simples e mais 

dinâmico. 

● Deve ser concreto, não abstrato. Substituir as expressões vagas e abstratas por uma 

linguagem concreta. O texto será mais claro, mais significativo, e muitas vezes 

também mais curto; 

● Utilizar verbos ativos em vez de passivos. As frases são geralmente mais claras e 

simples (e mais curtas) se os verbos estiverem na forma ativa em vez da passiva; 

● Cuidado com os falsos amigos. Falsos amigos são pares de palavras em duas línguas 

que parecem semelhantes, mas diferem no significado; 

● Tenha cuidado ao utilizar frases adjetivas/adverbiais; 

● Tenha cuidado com a palavra "qual"; 

● Tenha cuidado com o uso de vírgula. 

 

Resumindo, o que se deve ter em mente é que os principais objetivos de um bom glossário 

são: clareza, concisão, exatidão, organização e ética. 

Formatação do glossário 

 

Os glossários podem ser formatados de várias maneiras, mas geralmente os termos são 

colocados por ordem alfabética com as suas definições, e um espaço de linha separa cada 

entrada. Ao formatar o glossário, o mais usual é colocar os termos por ordem alfabética, 

começando no "A" e terminando no "Z". Ter os termos do glossário por ordem alfabética 

facilita ao leitor folhear as páginas para encontrar aquele que procura. É necessário ordenar 

os termos pela primeira letra e depois pela segunda letra do termo. Se um termo tiver várias 

palavras, usa-se a primeira palavra da frase para determinar onde colocá-la no glossário. 

Depois, é importante separar os termos com pontos ou espaços. Escolher um estilo de 

formatação e utilizá-lo para que o glossário pareça limpo. Utilizar o itálico ou dividir os termos 

do glossário pode ajudar a imagem e a facilidade de utilização; os termos destacar-se-ão das 

definições e torná-los-ão mais fáceis de identificar no texto. Naturalmente, deve ser escolhido 

ou itálico ou “bold” para os termos, para que o glossário pareça uniforme.  
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Adicionalmente, para certos temas, as imagens podem ser muito úteis para a compreensão 

de um termo. O vídeo também pode ser útil para a explicação de termos. Por exemplo, termos 

processuais como uma certa técnica podem ser facilmente explicados com um vídeo. Isto dá 

uma resposta rápida e envolvente que pode fornecer uma resposta melhor do que se 

utilizasse apenas palavras. 
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Como ler um glossário 

Uma das caraterísticas mais importantes de um bom glossário é a facilidade de navegação. 

Os leitores do glossário devem ser capazes de encontrar facilmente o termo que procuram.  

Para cumprir isto, no glossário seguinte sobre turismo acessível, os termos estão organizados 

por ordem alfabética. A ordem alfabética é a mais habitual, e neste caso, acreditamos que é 

a melhor forma de organizar o nosso glossário para ajudar o leitor a encontrar um termo 

específico muito mais rapidamente do que se tivesse de procurar em todo o glossário. 

Na primeira página de um glossário - quando se trata de um documento separado - deve ser 

fornecido: 

 

A introdução: A introdução do Glossário fornece uma visão geral de todo o documento. Nesta 

secção deve ser apresentada qualquer informação para quando o leitor necessitar de 

compreender o documento.  

O objetivo: Especificar o objetivo deste Glossário 

O alcance: Uma breve descrição do âmbito deste Glossário; a que projeto(s) está associado(s) 

e qualquer outra coisa que seja afetada ou influenciada por este documento. 

Visão geral: Esta subsecção descreve o que o resto do Glossário contém e explica como o 

documento está organizado.  

O Glossário fornecido é utilizado para definir terminologia específica ao domínio do 

problema, explicando termos que podem não estar familiarizados com o leitor das descrições 

de casos de utilização ou outros documentos do projeto. Muitas vezes, os glossários podem 

ser utilizados como um dicionário de dados informal, recolhendo definições de dados para 

que as descrições de casos de utilização e outros documentos do projeto possam concentrar-

se no que o sistema deve fazer com a informação. 

 

 
  



 23 

Termos de Turismo Acessível 

 

Fisicamente 
capaz 

 
Este termo é utilizado para descrever alguém que não é facilmente 
identificado como tendo uma deficiência. 

O termo "não deficiente" ou a frase "não tem uma deficiência" ou "não está a 
viver com uma deficiência" são escolhas mais neutras. "Capaz" é um termo 
apropriado a utilizar em alguns casos, tais como relatórios governamentais sobre 
a proporção de membros capazes na força de trabalho. Em alguns casos, a palavra 
"típico" pode ser usada para descrever uma condição de não portador de 
deficiência, embora esteja ciente de que alguns na comunidade de deficientes se 
opõem à sua utilização. 

                         

 

  

Acessibilidade 

Refere-se a uma medida em que os produtos e serviços são utilizados 
por uma pessoa com deficiência  de forma tão eficaz quanto pode ser 
utilizado por pessoas sem deficiência; e uma medida que determina 
tanto as decisões de viagem como o grau de satisfação. 

A acessibilidade é moldada pelo que precisamos de fazer, pelas nossas 
interações com o ambiente, e pelas nossas preferências pessoais. Os materiais 
e tecnologias educacionais são "acessíveis" às pessoas com deficiência se estas 
forem capazes de "adquirir a mesma informação, participar nas mesmas 
interações, e desfrutar dos mesmos serviços". A pessoa com deficiência, deve 
ser capaz de alcançar estes três objetivos "de uma forma igualmente integrada 
e eficaz, com uma facilidade de utilização substancialmente equivalente" (Carta 
conjunta do Departamento de Justiça e do Departamento de Educação dos EUA, 
29 de Junho de 2010).  
 

 
 

       

Diretrizes de 
acessibilidade 

Documento, legal ou não, que contém requisitos funcionais e técnicos 
de acessibilidade. 

 

 

 
 

 
 

  

 
- Προσβασιμότητα ΤΠΕ με αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 301 549  

 
 

https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
file:///E:/Priestley,%20M.%20(2013).%20National%20accessibility%20requirements%20and%20standards%20for%20products%20and%20services%20in%20the%20European%20single%20market:%20overview%20and%20examples.%20Academic%20Network%20of%20European%20Disability%20experts%20(ANED)–VT/2007/005.%203.%20Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
https://www.youtube.com/watch?v=hFXLOqsQAKg
https://m.youtube.com/watch?v=X1xnyVCBYNQ
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Priestley,%20M.%20(2013).%20Εθνικές%20απαιτήσεις%20και%20πρότυπα%20προσβασιμότητας%20για%20προϊόντα%20και%20υπηρεσίες%20στην%20ενιαία%20ευρωπαϊκή%20αγορά:%20επισκόπηση%20και%20παραδείγματα.%20Ακαδημαϊκό%20Δίκτυο%20Ευρωπαίων%20Εμπειρογνωμόνων%20για%20την%20Αναπηρία%20(ANED)–VT/2007/005.
file:///E:/Breckenridge,%20C.%20A.,%20&%20Vogler,%20C.%20A.%20(2001).%20The%20critical%20limits%20of%20embodiment:%20Disability's%20criticism.%20Public%20Culture,%2013(3),%20349-357
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό.
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
file:///E:/Muitos%20indivíduos%20com%20deficiência%20opõem-se%20à%20utilização%20deste%20termo,%20porque%20implica%20que%20os%20indivíduos%20com%20deficiência%20carecem%20de%20%22corpos%20capazes%22%20ou%20da%20capacidade%20de%20utilizar%20bem%20os%20seus%20corpos
https://nda.ie/publications/communications/eu-web-accessibility-directive/
https://learning.abilityadvisor.eu/course/module-2-the-access-needs-of-tourists-with-disabilities-and-others/lesson/2-4-types-of-disabilities-special-needs/
https://www.redalyc.org/journal/289/28966251005/html/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
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- Acessibilidade das TIC resultando na Norma Europeia EN 301 549; 
- Acessibilidade ao ambiente construído, conduzindo à Norma Europeia EN 
17210, que está atualmente em processo de consulta; 
  - Acessibilidade segundo as normas "Design para todos", resultando na Norma 
Europeia EN 17161; 
 - Acessibilidade dos sítios Web e aplicações móveis, atualização da Norma 
Europeia EN 301 549 

 

                        

    

 
 

Turismo 
Acessível 

É o turismo e as viagens acessíveis a todas as pessoas, com ou sem 
deficiência, incluindo as que têm mobilidade, audição, visão, deficiências 
cognitivas, intelectuais e psicossociais, pessoas idosas e pessoas com 
deficiências temporárias. 

Padrão de 
acessibilidade 

Documento formal que estabelece critérios funcionais e técnicos 
unificados, métodos, processos e práticas para garantir a 
acessibilidade de produtos, dispositivos, serviços ou ambientes para 
pessoas com deficiência e outros grupos específicos de utilizadores.  

Nas normas de acessibilidade da UE, consultar :  

Instalações 
sanitárias 
acessíveis 

Sanitários foram concebidos para servir as necessidades de todas as 
pessoas, incluindo pessoas com deficiências, mais especificamente, 
utilizadores de cadeiras de rodas que necessitam de mais espaço e de 
certos acessórios na casa de banho. 

Uma sanita acessível é concebida para acomodar pessoas com deficiências físicas. 
As pessoas com mobilidade reduzida consideram-nas úteis, tal como as pessoas 
com pernas fracas, uma vez que uma bacia de sanita mais alta facilita-lhes a 
postura de pé. Medidas adicionais para acrescentar acessibilidade estão a 
proporcionar mais espaço e barras de apoio para facilitar a transferência de e 
para o assento da sanita, e incluindo espaço suficiente para um técnico de saúde, 
se necessário. Alguns países têm requisitos relativos à acessibilidade das casas de 
banho públicas. Os sanitários em casas particulares podem ser modificados 
(adaptados) para aumentar a acessibilidade. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
https://accessibility.blog.gov.uk/2016/09/02/dos-and-donts-on-designing-for-accessibility/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SDG-CRPD-Resource/policy-guideline-sdg4-education.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
https://m.youtube.com/watch?v=8E0NGuWQ6Cs
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1485&langId=en
file:///E:/A%20visão%20proposta%20destaca%20duas%20áreas%20onde%20as%20políticas%20sobre%20turismo%20acessível%20devem%20ser%20focalizadas%20e%20coordenadas%20na%20UE.%20Estas%20são%20%20%20-%20Direitos:%20abordar%20a%20proteção%20dos%20cidadãos%20e%20especialmente%20os%20direitos%20dos%20deficientes%20e%20das%20pessoas%20idosas%20a%20desfrutar%20do%20turismo.
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O turismo acessível permite às pessoas com requisitos de acesso, incluindo 
mobilidade, visão, audição e dimensões cognitivas de acesso, ter capacidade (ser 
independente) e recursos disponíveis através da entrega de produtos, serviços e 
ambientes universalmente concebidos. Esta definição inclui todas as pessoas, 
incluindo as que viajam com crianças em carrinhos de bebé, pessoas com 
deficiência e idosos. Portanto, pode dizer-se que o turismo acessível visa qualquer 
segmento do mercado que prefira aceder com facilidade a uma experiência 
turística, quer sejam os idosos que podem preferir subir uma rampa suave do que 
subir um grande número de escadas ou aqueles com qualquer tipo de deficiência, 
que apreciarão mais instalações turísticas com percursos contínuos, superfícies 
táteis e sinalização clara e brilhante 

 

 

 

 

Adaptabili
dade 

A capacidade de uma organização ou de um indivíduo para se adaptar às 
novas tecnologias, às novas condições de mercado e aos novos padrões de 
trabalho.  

As empresas e organizações turísticas, com o apoio do setor público, devem 
procurar formas de se adaptarem às novas condições de mercado, de modo a 
renovar a sua vantagem competitiva e ganhar quota de mercado. A melhoria da 
acessibilidade pode ser uma forma de melhorar a qualidade global do turismo. 
Uma melhor acessibilidade pode alargar a base de clientes, abrindo destinos e 
atrações a mais visitantes; pode contribuir para a sustentabilidade a longo prazo 
e melhorar a qualidade das experiências dos visitantes. Alguns fornecedores de 
turismo já perceberam os benefícios económicos de um melhor acesso, mas a 
maioria ainda não colheu as recompensas financeiras. (Buhalis et al., 2012) 

 

 

 
 

Adaptação(
ões) 

Uma adaptação a um produto, serviço, edifício (ou parte de um edifício) ou 
sala, ou ambiente existente que, neste contexto, melhora tipicamente a 
sua acessibilidade ou facilidade de utilização para pessoas com deficiência. 

A modificação das instalações hoteleiras para as tornar acessíveis deve, portanto, 
fazer parte do planeamento empresarial para os profissionais da indústria 
hoteleira. Quer se modifique as instalações existentes ou se construam novas, o 
objetivo deve ser o de cumprir a legislação e remover quaisquer barreiras 
arquitetónicas ou estruturais e de comunicação que limitem a sua utilização. Para 
tornar as suas instalações acessíveis, os hotéis devem fazer modificações que 
incluam: Construção de amplas portas, instalação de rampas para utilizadores de 
cadeiras de rodas e para aqueles que têm dificuldade em utilizar as escadas ou 
em transportar bagagem pesada. Elevadores múltiplos e espaçosos. Marcação de 
corredores com mapas claros e sinalização. Limitar o uso de revestimentos do 
chão como tapetes que podem dificultar o movimento. Reservar um certo 
número de salas para pessoas com deficiência. 

 

 
 

 

file:///E:/UNWTO.%20(2015).%20Manual%20on%20Accessible%20Tourism%20for%20All:%20Principles,%20Tools%20and%20Best%20Practices
https://m.youtube.com/watch?v=1lJnnFzLvbM
https://m.youtube.com/watch?v=x0NVShuA-xU&t=16s
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό.


 26 

 
 
 

Tecnologia 
assistiva 

Um termo abrangente que inclui dispositivos de assistência, 
adaptação, reabilitação para pessoas com deficiência e também inclui 
o processo utilizado na seleção, localização e utilização dos mesmos. 
Os dispositivos de assistência podem ser utilizados para apoiar a 
mobilidade, comunicação e segurança. 

Tecnologia Assistiva (TA) é qualquer item, peça de equipamento, programa de 
software, ou sistema de produto que é utilizado para aumentar, manter, ou 
melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiências. 
   TA pode ser de baixa tecnologia: placas de comunicação feitas de cartão ou 
feltro feltro felpudo. 
  O TA pode ser de alta tecnologia: computadores de uso especial. 
  O TA pode ser um hardware: próteses, sistemas de montagem, e dispositivos de 
posicionamento. 
  O TA pode ser um hardware de computador: interruptores especiais, teclados, 
e dispositivos apontadores. 
  O TA pode ser um software de computador: leitores de ecrã e programas de 
comunicação. 
  O TA pode ser material de aprendizagem inclusivo ou especializado e ajudas 
curriculares. 
  O TA pode ser um software curricular especializado. 
  TA pode ser muito mais dispositivos elétricos, cadeiras de rodas, andarilhos, 
aparelhos de apoio, software educacional, elevadores de energia, localizadores 
de olhos e da cabeça, e muito mais 

 

  

   
 

Barreiras 
atitudina
is 

As barreiras atitudinais são perceções negativas generalizadas e sistemas de 
valores que se concentram na deficiência de uma pessoa em vez da sua 
capacidade e outras caraterísticas valorizadas. As barreiras atitudinais podem 
estar presentes em sociedades, comunidades ou em indivíduos específicos. 

Estas barreiras emergem frequentemente de uma falta de compreensão, que 
pode levar as pessoas a ignorar, a julgar, ou a ter conceções erradas sobre uma 
pessoa com uma deficiência. 
Exemplos de barreiras atitudinais incluem: 
- Assumir que uma pessoa com uma deficiência é inferior. 
- Assumir que alguém com uma deficiência na fala não o pode compreender. 

 

file:///C:/Users/visitor/Desktop/Europeia,%20C.%20(2015).%20Χαρτογράφηση%20και%20Έλεγχος%20Απόδοσης%20Παροχής%20Προσβάσιμων%20Τουριστικών%20Υπηρεσιών,%20Παράρτημα%207%20Σχέδια%20Πληροφοριών%20Προσβασιμότητας%20και%20Γλωσσάρι%20Όρων%20στον%20Προσβάσιμο%20Τουρισμό.
https://www.who.int/health-topics/assistive-technology#tab=tab_1
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/global-cooperation-on-assistive-technology-(gate)
https://m.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII
https://m.youtube.com/watch?v=DB9pKkZoJDc
https://m.youtube.com/watch?v=7ld-YgZSx40
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- Formar ideias sobre uma pessoa devido a estereótipos ou falta de 
conhecimento. 
- Fazer uma pessoa sentir-se como se estivesse a fazer-lhe um "favor especial", 
providenciando-lhe alojamento. 

 
 

Guias 
sonoras / 
descrição 

A descrição áudio é o processo de traduzir informação visual em palavras 
para pessoas cegas ou com visão reduzida. 
Fornecer um comentário oral gravado, antecedentes, contexto e informação 
sobre as coisas normalmente vistas através de um dispositivo de mão.  

  
As pessoas com deficiências visuais podem necessitar de mais informação 
verbal e descrição mais detalhada. 
Deverão estar presentes avisos sonoros adequados sempre que possa haver um 
perigo para aqueles que têm deficiências visuais.  
"The Visual made Verbal" (Snyder, 2007): fundamentos para a forma correta de 
descrever algo através do som 

 
 

 
 
 

Turismo sem 
barreiras 

Conjunto de serviços e recursos que podem permitir a pessoas com 
necessidades específicas gozar as férias sem obstáculos e dificuldades 
(Comissão Europeia) 
Equivalente: Turismo Acessível. 

"Todas as pessoas - independentemente de terem alguma deficiência - devem ter 
a possibilidade de viajar, dentro do país e para qualquer lugar, atração ou evento 
que desejem visitar" (Conselho Nórdico sobre Política de Deficiência). 
Não se trata de criar serviços separados para pessoas portadoras de deficiência, 
mas sim de integrar, ou melhor, incluir pessoas com necessidades especiais, em 
particular pessoas portadoras de deficiência e idosos, no setor do turismo.  
 Os desafios/barreiras para as pessoas com deficiência incluem: 
- Pessoal profissional destreinado, capaz de informar e aconselhar sobre questões 
de acessibilidade; 
- Serviços de reservas inacessíveis e websites relacionados; 
- Falta de aeroportos acessíveis, de instalações e serviços de transferência; 
- Indisponibilidade de quartos de hotel adaptados e acessíveis, restaurantes, 
lojas, sanitários e locais públicos; 
- Ruas inacessíveis e serviços de transporte. 
- Informação não disponível sobre instalações, serviços, aluguer de equipamento 
e atrações turísticas acessíveis 

 

 
 
 
 

https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
https://dsq-sds.org/article/view/4622/3945#endnote02
https://www.w3.org/WAI/media/av/av-content/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promoting-accessible-tourism-for-all.html
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Barreiras de 
comunicação 

Uma barreira de comunicação é tudo o que nos impede de receber e 
compreender as mensagens que outros usam para transmitir as suas 
informações, ideias e pensamentos. (KUMBAKONAM, USHA. (2016). 
COMMUNICATION BARRIERS) 

Existem cinco destes tipos de barreiras à comunicação eficaz, incluindo Barreiras 
de atitude, Barreiras comportamentais, Barreiras culturais, Barreiras linguísticas 
e Barreiras ambientais. 
Uma causa comum de rutura da comunicação numa situação de trabalho são as 
pessoas com diferentes atitudes, valores e discriminação. A valorização de 
pessoas que são diferentes permite-nos recorrer a um leque mais amplo de 
perceções, ideias, experiências e conhecimentos. Os comportamentos como 
preconceitos, generalizações e estereótipos podem causar barreiras de 
comunicação. 
 A empatia é importante para ultrapassar barreiras à comunicação baseadas na 
cultura. As barreiras linguísticas ocorrem quando as pessoas não falam a mesma 
língua, ou não têm o mesmo nível de capacidade numa língua. 

 

 

 

 

 
  

file:///E:/(CDAC,%20Communication%20Disability%20Access%20Canada)
https://www.cdacanada.com/resources/communication-disabilities/communication-barriers/
https://ukdhm.org/colin-barnes-on-social-model-of-disability-producedd-by-ucu-for-disability-history-month/
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
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Deficiência 
de 
desenvolvim
ento 

As deficiências de desenvolvimento são um grupo de condições devidas a 
uma deficiência nas áreas física, de aprendizagem, linguística ou 
comportamental. Estas condições começam durante o período de 
desenvolvimento, podem ter impacto no funcionamento do dia-a-dia. 

São perturbações que estão normalmente presentes no nascimento e que afetam 
negativamente a trajetória do desenvolvimento físico, intelectual e/ou emocional 
do indivíduo. As deficiências de desenvolvimento ocorrem entre todos os grupos 
raciais, étnicos, e socioeconómicos. Exemplos de incapacidades de 
desenvolvimento: 
TDAH, distúrbios do espectro do autismo, paralisia cerebral, perda de audição, 
deficiência intelectual, deficiência de aprendizagem, deficiência visual  
e outros atrasos de desenvolvimento. O termo "deficiência de desenvolvimento" 
é uma categoria mais ampla de deficiência que pode ser intelectual, física, ou 
ambas. Pode normalmente ser encontrada juntamente com o termo "deficiência 
intelectual" (IDD) para descrever situações em que a deficiência intelectual e 
outras deficiências estão presentes.  
 

 
 

 
(Deficiênci
a) 
Discrimina
ção 

A discriminação por deficiência é quando alguém com esse problema é 
tratado menos bem ou colocado em desvantagem por uma razão 
relacionada com a sua deficiência numa das situações abrangidas pela Lei da 
Igualdade 

O tratamento pode ser uma ação pontual, a aplicação de uma regra ou política 
ou a existência de barreiras físicas ou de comunicação que tornem o acesso a algo 
difícil ou impossível. 
A discriminação não tem de ser intencional para ser ilegal.  
Existem seis tipos principais de discriminação por deficiência: 
-discriminação direta 
-discriminação indireta 
-falha em fazer ajustamentos razoáveis 
-discriminação decorrente de deficiência 
-assédio 
-vitimização. 

 

  

Deficiência - 
Pessoas com 
necessidades 
especiais 

As necessidades especiais referem-se a qualquer uma das várias 
dificuldades (tais como uma  deficiência física, emocional, 
comportamental ou de aprendizagem) que faz com que um indivíduo 
necessite de serviços ou acomodações adicionais ou especializadas 
(tais como na educação ou recreação). 

As necessidades especiais podem significar muitas coisas - desde prosperar com 
uma condição que desafia um único aspeto da vida quotidiana até lidar com algo 
que o obriga a aprender um novo normal. O termo "necessidades especiais" é 
usado para descrever uma pessoa com uma dificuldade ou diferença física ou 
emocional que requer mais assistência ou serviços especializados.  
Uma pessoa pode nascer com necessidades especiais, ou pode desenvolver-se 
mais tarde na vida. (CARE.COM) 
 

 
 

 

https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts.html
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discriminationn
https://www.merriam-webster.com/dictionary/special%20needs
https://m.youtube.com/watch?v=VmX_0rLO4Gw
https://www.care.com/c/types-of-special-needs/
https://www.equalityhumanrights.com/en/advice-and-guidance/disability-discrimination
https://m.youtube.com/watch?v=-2XZmjzP0HM
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Dever de 
acomodação 

Os empregadores e os sindicatos, os fornecedores de alojamento e os 
prestadores de serviços têm o dever legal de satisfazer as necessidades 
das pessoas com deficiência que são adversamente afetadas por uma 
exigência, regra ou norma. O emprego, a habitação, os serviços e as 
instalações devem ser concebidos de forma inclusiva e devem ser 
adaptados para acomodar as necessidades de uma pessoa com 
deficiência de uma forma que promova a integração e a plena 
participação.  

O dever de acomodação é informado por três princípios:  
respeito pela dignidade, individualização, bem como integração e plena 
participação. 
Para além da conceção inclusiva e da remoção de barreiras, as organizações 
devem responder aos pedidos individuais de alojamento. O dever de alojamento 
exige que seja determinado e providenciado o alojamento mais adequado, a 
menos que isso cause dificuldades indevidas. O alojamento é considerado 
apropriado se resultar em igualdade de oportunidades para desfrutar do mesmo 
nível de benefícios e privilégios experimentados por outros ou se for proposto ou 
adotado com o objetivo de alcançar a igualdade de oportunidades, e satisfazer as 
necessidades individuais relacionadas com a deficiência. 

 
 
 

 
 
Barreiras 
ambientais/f
ísicas 

São barreiras físicas e obstáculos estruturais em ambientes naturais ou 
artificiais que impedem ou bloqueiam a mobilidade (deslocação no 
ambiente) ou o acesso. 

As barreiras ambientais fora do ambiente doméstico que são mais 
frequentemente encontradas pelos indivíduos com deficiência são a falta de 
estruturas arquitetónicas (por exemplo, rampas, elevadores) 6 - 8 ; sinalização 
visual, tátil ou acústica inadequada ou deficiente 9 ; e falta de transporte 
adaptado, entre outros. 

 

 
 
 
 

Acesso 
equitativo 

O princípio de proporcionar acesso em igualdade de condições a todos os 
indivíduos/clientes, fornecendo soluções que não discriminem certos 
utilizadores ou não levem em consideração os seus requisitos de acesso. 

Lidar de forma justa e igual com todos os intervenientes de modo a proporcionar 
aos indivíduos com diferentes capacidades a oportunidade de alcançar, 
participar, ou compreender. 

 
 

      
  

https://m.youtube.com/watch?v=kGShnVjzq94&t=98s
https://www.responsibletravel.com/copy/manifesto-accessible
https://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
file:///E:/International%20law
file:///E:/Narrow%20lanes,%20Speed%20bumps,%20Kerbs%20lining,%20Entrance%20Gates%20(kissing%20gate),%20Insufficient%20parking
https://www.jstor.org/stable/43030640
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
https://equitabletourism.org/
file:///E:/O%20acesso%20equitativo%20é%20algo%20que%20deve%20ser%20considerado%20muito%20importante,%20uma%20vez%20que%20todas%20as%20pessoas%20têm%20os%20mesmos%20direitos%20e%20deveres.%20Todas%20as%20pessoas%20devem%20ter%20as%20mesmas%20oportunidades,%20independentemente%20de%20a%20pessoa%20ser%20ou%20não%20portadora%20de%20deficiência
http://www.ohrc.on.ca/en/policy-ableism-and-discrimination-based-disability/8-duty-accommodate
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Deficiência 
auditiva 

Refere-se à capacidade diminuída de ouvir ou nenhuma capacidade de 
ouvir. Esta deficiência abrange a audição, mas também as estruturas e 
funções a ela associadas. 

A deficiência auditiva como uma categoria de deficiência é semelhante à 
categoria de surdez. A definição oficial de deficiência auditiva da Lei de Educação 
de Indivíduos com Deficiência (IDEA) é "uma deficiência auditiva, permanente ou 
flutuante, que afeta negativamente o desempenho educacional de uma criança, 
mas não está incluída na definição de 'surdez'".  
Uma perda auditiva superior a 90 decibéis é geralmente considerada surdez, o 
que significa que uma perda auditiva inferior a 90 decibéis é classificada como 
deficiência auditiva, seja permanente ou flutuante 

 
 
 

 

Doenças 
Doenças, geralmente com tratamento médico reduzido, que levam à 
diminuição das capacidades de forma a serem uma causa de 
incapacidade.  

Doença é um sentimento, uma experiência de falta de saúde que é inteiramente 
pessoal. Muitas vezes acompanha a doença, mas a doença pode não ser 
declarada, como nas fases iniciais do cancro, tuberculose ou diabetes. A falta de 
tratamento permite que as capacidades de uma pessoa diminuam. 

 
 

 
 

Inclusão 
Uma abordagem que visa alcançar e incluir todas as pessoas, 
honrando a diversidade e singularidade, talentos, crenças, 
antecedentes, capacidades e formas de vida de indivíduos e grupos. 

A inclusão é um esforço e práticas organizacionais em que diferentes grupos ou 
indivíduos com diferentes origens são aceites e bem-vindos. 
Estas diferenças podem ser evidentes, tais como nacionalidade, idade, raça e 
etnia, religião/crença, sexo, estado civil, e estatuto socioeconómico. 

 

                

https://www.specialeducationguide.com/disability-profiles/hearing-impairments/
https://mh.bmj.com/content/26/1/9
https://globaldiversitypractice.com/what-is-diversity-inclusion/
https://www.inclusion.me.uk/news/what_does_inclusion_mean
https://dphhs.mt.gov/schoolhealth/chronichealth/developmentaldisabilities/hearingimpairment
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D8-SMEh6g1IM%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=6SnXBKEfr2s
file:///E:/A%20inclusão%20é%20muito%20importante%20no%20nosso%20tempo%20e%20devemos%20integrar%20e%20aceitar%20na%20nossa%20sociedade%20todas%20as%20pessoas,%20independentemente%20das%20suas%20diferenças
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Turismo 
Inclusivo 

Refere-se à redução da incerteza em torno do que se pode esperar de um 
destino ou serviço. Trata-se de criar um ambiente onde todas as pessoas 
se sintam bem-vindas e incluídas. 

O "Turismo Inclusivo" é frequentemente referido como "Turismo Acessível" ou 
mesmo "Turismo para os Deficientes". As pessoas com deficiência têm sido e 
ainda são parcialmente excluídas das atividades de lazer oferecidas às pessoas 
sem problemas de mobilidade.  
O turismo inclusivo é muito mais do que o apoio físico que podemos oferecer às 
pessoas com deficiência nas férias. O maior obstáculo é oferecer apoio emocional 
inclusivo às pessoas portadoras de deficiência. 

 

 

 

Deficiência 
intelectual 

Refere-se à capacidade reduzida, caraterizada pela diminuição das 
funções mentais superiores, que tem um efeito global mas não 
homogéneo em aspetos como mobilidade, perceção, compreensão, 
linguagem e competências afetivas. 

Deficiência intelectual significa uma capacidade significativamente reduzida de 
compreender informação nova ou complexa e de aprender e aplicar novas 
competências (inteligência deficiente). Isto resulta numa capacidade reduzida de 
lidar de forma independente (funcionamento social deficiente) e começa antes 
da idade adulta, com um efeito duradouro no desenvolvimento. 
A deficiência intelectual (ID) é uma perturbação do desenvolvimento neurológico 
caracterizada por 2 caraterísticas: 
-dificuldades de cognição; 
-dificuldades na função adaptativa. 
 

 
 
 

       

Interveniente 
Refere-se a um profissional especialmente formado que faz a 
mediação entre o indivíduo surdo ou cego, etc, permitindo-lhes 
comunicar eficazmente e receber informação do seu ambiente.  

O interveniente é o profissional formado que atua como "olhos" e "ouvidos" da 
pessoa surda-cega, fornecendo serviços e apoios de comunicação especializados. 
Um interveniente facilita a interação da pessoa surda-cega com outras pessoas e 
com o ambiente.  
O interveniente fornece informações sobre o ambiente e o que está a acontecer 
(usando linguagem recetiva), ajuda a pessoa surda-cega a comunicar (usando 
linguagem expressiva), fornece ou desenvolve conceitos quando necessário, 
confirma ações, ajuda com habilidades de vida, e o mais importante, ajuda o 
indivíduo a alcançar a maior independência possível dentro da sua situação. 

 
 
 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5801738/figure/F2/
https://m.youtube.com/watch?v=-YPTBgJ4-LM
https://tourismeschool.com/blog/inclusive-tourism-means-important-tourism-brands/
file:///E:/É%20importante%20que%20as%20pessoas%20com%20deficiência%20tenham%20as%20mesmas%20oportunidades%20que%20todas%20as%20outras,%20e%20para%20isso%20é%20necessário%20adaptar%20serviços,%20produtos%20e%20equipamento%20para%20este%20tipo%20de%20pessoas
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DK6WmGhY8Q4I%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DryooyVsyY4g%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s
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Principais 
partes 
interessadas 

Refere-se a governos a todos os níveis, ao setor privado, organizações de 
pessoas com deficiência, instituições académicas, especialistas em 
acessibilidade, organizações não governamentais, outras organizações da 
sociedade civil, e organizações internacionais e intergovernamentais. 

Stakeholder é uma parte que tem um interesse numa empresa e pode afetar ou 
ser afetado pelo negócio. Os principais interessados de uma empresa típica são 
os seus investidores, empregados, clientes e fornecedores. 
No entanto, com a crescente atenção à responsabilidade social da empresa, o 
conceito foi alargado de modo a incluir comunidades, governos e associações 
comerciais. As principais partes interessadas são um subconjunto de partes 
interessadas que, se o seu apoio fosse retirado, fariam com que o projeto fosse o 
mais independente possível dentro da sua situação. 
 

 

 

 

Deficiê
ncia 
linguíst
ica 

Qualquer dificuldade ou deficiência significativa com o desenvolvimento ou 
função da língua. Quando a dificuldade ou deficiência se restringe a um aspeto 
específico do desenvolvimento da língua ou de uma função linguística 
específica, é denominada deficiência linguística específica. Quando a 
dificuldade ou deficiência é mais generalizada e não se restringe a um aspeto 
ou função é utilizado o termo deficiência linguística geral. 

A deficiência linguística refere-se a indivíduos que têm problemas com a 
comunicação verbal. Pode ser o resultado de paralisia cerebral, perda de audição 
ou outra condição que dificulte a pronúncia de palavras. Os indivíduos com tal 
deficiência podem utilizar placas de comunicação ou outros dispositivos de 
assistência. 

 
 

 

Distúrbios 
mentais 

Qualquer condição caraterizada por perturbações cognitivas e 
emocionais, comportamentos anormais, ou qualquer combinação 
destes. Estas perturbações não podem ser contabilizadas apenas por 
circunstâncias ambientais e podem envolver fatores fisiológicos, 
genéticos, químicos, sociais, e outros. 

A doença mental refere-se à alteração dos processos de desenvolvimento 
cognitivo e emocional que podem afetar a perceção que um indivíduo tem de si 
próprio ou a sua perceção da realidade. Existem muitas categorias de doenças e 
distúrbios mentais, desde uma pessoa com uma doença como a anorexia, 
dependência do jogo ou depressão, até uma doença como Alzheimer ou 
epilepsia. Como resultado, o impacto da doença no funcionamento social e, 
portanto, os sintomas e as necessidades podem variar de uma pessoa para outra. 

 

 
 

https://www.deafblindnetworkontario.com/become-an-intervenor/what-is-an-intervenor/
https://m.youtube.com/watch?v=FOh7ws7JkO4&t=45s
https://cocemfesevilla.es/english
https://dictionary.apa.org/language-disability
https://dictionary.apa.org/mental-disorder
https://m.youtube.com/watch?v=SssWSpnu1ec
https://mosaicprojects.wordpress.com/2009/01/19/key-stakeholders/
https://m.youtube.com/watch?v=MNYAb7VimC8
https://m.youtube.com/watch?v=-squqwaTuxo
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Em qualquer destes casos, as pessoas podem ter um grau de dificuldade em 
reconhecer a realidade e ter diferentes raciocínios e características 
comportamentais, dependendo da sua capacidade de adaptação às condições de 
vida. 

 

    
 

Mobilidade 
A capacidade de um indivíduo para se mover e se adaptar a 
um novo ambiente ocupacional. 

  
 

Ajudas à 
mobilidade 

Dispositivos concebidos para ajudar a caminhar e melhorar a 
mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida, tais como: cadeiras 
de rodas, trotinetas de mobilidade, bengalas, muletas, rolos, rolos 
robóticos, e muitos outros. O termo refere-se aos dispositivos cuja 
utilização permite uma liberdade de movimento semelhante à de 
caminhar sem assistência ou levantar-se de uma cadeira. 

Normalmente, as pessoas com deficiências ou ferimentos, ou os adultos mais 
velhos que estão em maior risco de cair, optam por utilizar ajudas de mobilidade. 
Estes dispositivos proporcionam vários benefícios aos utilizadores, incluindo 
maior independência, dor reduzida, e aumento da confiança e autoestima. 
Está disponível uma gama de dispositivos de mobilidade para satisfazer as 
necessidades das pessoas - desde bengalas e muletas a cadeiras de rodas e 
elevadores de escadas. 

 
 

                                       
 
Bicicletas 
não 
normalizad
os 

Bicicletas adaptadas que são diferentes das bicicletas normais de duas 
rodas, propulsionadas por pernas e modificadas para se adaptarem às 
necessidades de mobilidade dos ciclistas individuais (de três rodas, 
operadas à mão, elétricas, etc.) 

Exemplos de bicicletas Adaptadas: 
-Triciclo; 
-Ciclo tandem; 
-Lado a lado tandem; 
-Bicicleta manual; 
-Ciclo da cadeira de rodas 

 

 
  

https://www.namigreenvillesc.org/wp-content/uploads/nca_warning_signs_image-1024x759-1.png
https://www.tgacademy.org.uk/files/2020/09/Mental-Health.png
https://www.childrens.com/health-wellness/5-ways-to-end-mental-health-stigma
https://m.youtube.com/watch?v=9B-wTp2PZH8
https://www.igi-global.com/dictionary/mobility-aids/79731
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://www.medicalnewstoday.com/articles/318463#Types-of-mobility-aids
https://restatproject.eu/m3/
file:///E:/RESTAT%20project%20(2018-2022)
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Deficiência 
física 

Qualquer deficiência que limite a função física de um ou mais 
membros ou até a capacidade motora. 

Uma deficiência física é uma condição física que afeta a mobilidade, capacidade 
física, resistência, ou destreza de uma pessoa. Pode incluir lesões cerebrais ou da 
medula espinal, esclerose múltipla, paralisia cerebral, doenças respiratórias, 
epilepsia, deficiências auditivas/visuais e muito mais. 

 

           
 

Mobilidade 
reduzida 

A mobilidade reduzida refere-se à incapacidade de uma pessoa 
utilizar uma ou mais das suas extremidades, ou à falta de força para 
andar, agarrar, ou levantar objetos. 

A mobilidade física prejudicada consiste no estado em que um indivíduo se 
encontra,  possuindo limitações no movimento físico independente e intencional 
do corpo ou de uma ou mais extremidades. A mobilidade deficiente de cadeira 
de rodas é a limitação do funcionamento independente de uma cadeira de rodas 
dentro do ambiente. 
O objetivo do turismo acessível é evitar os perigos da imobilidade, prevenir 
deficiências dependentes, e ajudar o paciente a restaurar, preservar ou manter 
tanta mobilidade e independência funcional quanto possível 

 
 
 

 

Acomodaçã
o adequado 

Modificações e ajustamentos necessários e oportunos que não imponham 
um encargo desproporcionado ou indevido, quando necessário num caso 
particular, para assegurar às pessoas com deficiência o exercício, numa 
base de igualdade com outras pessoas, de todos os direitos humanos.  

Alojamento razoável é qualquer mudança num emprego ou num ambiente de 
trabalho que seja necessária para permitir a uma pessoa com deficiência 
candidatar-se, desempenhar e progredir em funções de trabalho, ou empreender 
formação. 
O alojamento adequado destina-se a qualquer empregado com uma deficiência. 
O direito a um alojamento adequado estende-se a todas as atividades 
relacionadas com o trabalho abrangidas pela legislação da UE, desde o processo 
de candidatura ao emprego até à rescisão. Também se estende às condições de 
trabalho e aos benefícios marginais. 

 

 
  

http://eunad-info.eu/research/physical-disability.html
https://www.carehome.co.uk/advice/types-of-physical-disabilities
http://accessproject.colostate.edu/disability/modules/MI/tut_MI.php
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/equal-treatment-qualifications/reasonable-accommodation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&furtherEvents=yes&eventsId=1437&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=1680&furtherEvents=yes
https://m.youtube.com/watch?v=7RXfmlnbOFs
file:///E:/Europeia,%20C.%20(2015).%20Mapping%20and%20Performance%20Check%20of%20the%20Supply%20of%20Accessible%20Tourism%20Services,%20Annex%207%20Accessibility%20Information%20Schemes%20and%20Glossary%20of%20Terms%20in%20Accessible%20Tourism.
https://m.youtube.com/watch?v=UHwHZBVRNTo
https://www.healthcarepro.co.uk/articles/living-with-reduced-mobility
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Incapacidad
e sensorial 

Uma deficiência que afeta o tato, a visão e/ou a audição. 

Refere-se a indivíduos com deficiências visuais, auditivas e de fala. Também 
abrange qualquer pessoa que tenha uma dificuldade de comunicação e 
linguagem. As deficiências sensoriais afetam o acesso - acesso a informação visual 
e/ou auditiva. A maioria da informação de conteúdo é apresentada visual e/ou 
auditivamente na sala de aula. 

 

                   
 

Animais de 
serviço 

Qualquer animal treinado para prestar assistência ou executar tarefas em 
benefício de uma pessoa com uma deficiência física ou mental. Os cães-
guia são os exemplos mais conhecidos de animais de serviço ou cães de 
companhia. Estes últimos termos são amplamente utilizados na América 
do Norte. 

Os animais de serviço ajudam as pessoas com deficiências a ultrapassar uma 
variedade de barreiras, tal como uma cadeira de rodas. Por exemplo, podem guiar 
uma pessoa com baixa visão, alertar o seu dono que tem dificuldade em ouvir 
sons, ou impedir que uma criança com autismo corra para o perigo. Os animais 
de serviço não usam necessariamente um colete. 

 

            
 
Barreiras 
sociais 

Refere-se aos limites estabelecidos pela forma como a sociedade trata e 
percebe a deficiência e as questões relacionadas com a acessibilidade. 

Por vezes, estas dificuldades são muito mais limitativas e discriminatórias do que 
as barreiras ambientais, porque é a consideração da sociedade sobre a 
acessibilidade que pode impulsionar as mudanças políticas, sociais e económicas 
necessárias para a tornar possível. Exemplos: As pessoas com deficiência têm 
muito menos probabilidades de serem empregadas. As crianças com deficiência 
têm mais probabilidades de serem intimidadas na escola do que as crianças sem 
deficiência. 

 

       
  

https://www.oswego.edu/accessibility-resources/sensory-disabilities
https://elearning.dundeecity.gov.uk/sensory_impairment/sensory_impairment_sr.htm
https://assistancedogsinternational.org/
https://europepmc.org/article/pmc/pmc5486328
https://novascotia.ca/servicedogs
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html#Social
https://www.disabilityinclusionguild.org/social-barriers/
https://m.youtube.com/watch?v=LU0dQXJ-YQM
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://novascotia.ca/servicedogs/img/what-does-a-service-dog-do.jpg
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
https://m.youtube.com/watch?v=ABFpTRlJUuc
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Modelo 
social da 
deficiênc
ia 

Argumenta que a deficiência é causada pela forma como a sociedade está 
organizada, e não pela deficiência ou diferença de uma pessoa. 

Procura formas de remover as barreiras que restringem as escolhas de vida das 
pessoas com deficiência. Quando as barreiras são removidas, as pessoas com 
deficiência podem ser independentes e iguais na sociedade, com escolha e 
controlo sobre as suas próprias vidas. 

 
 

 

Barreira estrutural 

Estas barreiras resultam dos elementos de conceção de um edifício 
tais como escadas, portas, a largura dos corredores e a disposição 
dos quartos. Estas barreiras podem também ocorrer através de 
práticas quotidianas, por exemplo: quando caixas ou outros objetos 
obstruem os caminhos. 

Como exemplo, alguns edifícios históricos não são fáceis de tornar acessíveis de 
uma forma conservadora e aceitável. 

 
 
 

Turismo 
Sustentável 

Refere-se a abordar as necessidades dos visitantes, da indústria, do 
ambiente e das comunidades de acolhimento, tendo 
simultaneamente em conta os seus impactos económicos, sociais e 
ambientais atuais e futuros. 

O objetivo é ser capaz de manter a atividade turística por muito tempo, 
ampliando os impactos positivos e minimizando os impactos negativos. Implica 
respeitar as culturas locais conservando os recursos e apoiando as empresas 
locais que conservam o património cultural agindo de forma consciente 

 
 
 

https://books.google.be/books?hl=es&lr=&id=aiQlDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA195&dq=social+barriers+in+disability&ots=TBys8VFCs0&sig=v9EGyGgzE74NHwkA9_PHikN6n-0#v=onepage&q=social%20barriers%20in%20disability&f=false
https://m.youtube.com/watch?v=kmAfpmGO7DU
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
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Barreiras 
sistémicas 

Refere-se a políticas, práticas ou procedimentos que levam a que 
algumas pessoas não tenham os mesmo acessos e por vezes são 
excluídas. 

  
 
 

 
 

Deficiências 
temporárias 

Οι Πόροι για Άτομα με Αναπηρία αναγνωρίζουν ότι άτομα με 
καταστάσεις προσωρινής αναπηρίας που οφείλονται σε 
τραυματισμούς, χειρουργικές επεμβάσεις ή βραχυπρόθεσμες 
αναπηρίες μπορεί να χρειάζονται πρόσβαση σε πόρους.  
Παραδείγματα προσωρινών αναπηριών μπορεί να περιλαμβάνουν, 
αλλά δεν περιορίζονται σε: σπασμένα άκρα, τραυματισμούς στα 
χέρια ή βραχυπρόθεσμες αναπηρίες μετά από χειρουργική 
επέμβαση ή ιατρικές θεραπείες. 

 
https://disability.tamu.edu/temporary/. 

 
 
 

 
 
 

            

Cadeia Turística 
A Cadeia Turística é um sistema em que cada atividade se completa 
e tem impacto no mercado e na experiência do viajante. 

Desde a chegada ao Destino até à partida, o turista deve ter a garantia de 
continuidade das condições de acessibilidade ao longo da sua experiência 
turística ".Basta que um elo da cadeia seja quebrado devido à inacessibilidade 
para que toda a experiência turística seja comprometida. 

 

 
  

Estereó
tipos 

É uma ideia fixa que as pessoas têm sobre alguém ou algo, especialmente 
quando é uma ideia errada . 

Existem vários estereótipos ligados à deficiência que influenciam a forma como 
são vivenciados e criam barreiras sociais. Estes estereótipos tornam a vida 
quotidiana e a integração normal na sociedade mais difícil. 
 
 

 

https://uxcellence.com/2018/accessible-design-intro
https://medium.com/valtech-design/inclusive-design-dd4e03f82094
https://atlascorps.org/negative-stereotypes-and-attitudes-linked-to-disability/
https://m.youtube.com/watch?v=slanYx2dmnc
https://www.istockphoto.com/it/vettoriale/giovani-con-disabilit%C3%A0-permanenti-e-temporanee-che-supera-la-collezione-live-gm1163372274-319423718
https://disability.tamu.edu/temporary/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
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Turismo para 
todos 

Este termo é utilizado para significar que todas as pessoas, 
independentemente da sua deficiência, têm a capacidade e os 
recursos para visitar.  

 

Todas as pessoas, independentemente da sua condição física, mobilidade, entre 
outras, têm a oportunidade de ser turistas e desfrutar do melhor da sua visita. 
Podem também realizar várias atividades tais como: experiências de surf, 
mergulho, equitação, saltos de para-quedas, visitas a monumentos, museus e 
várias excursões. 

 

 
 

Qualidade 
turística 

Refere-se à capacidade de satisfazer as expectativas dos clientes.  

A qualidade do turismo depende da prestação de serviços que satisfaçam as 
necessidades de todos os clientes, incluindo os portadores de deficiência 

 

 
 

Dificuldades 
injustificadas 

Refere-se a Circunstâncias que envolvem custos, questões de saúde ou 
segurança que tornariam impossível ou muito difícil para um 
empregador ou prestador de serviços cumprir o seu dever legal de 
acomodação. 

Quando um ator turístico não está totalmente preparado e adaptado às 
deficiências, podem ocorrer situações em que não consegue satisfazer as 
necessidades do cliente. 

 

 

Design 
universal 

É o instrumento que deve ser utilizado para alcançar a 
acessibilidade. É a condição que os ambientes, processos, bens, 
produtos e serviços, assim como objetos ou instrumentos, 
ferramentas ou dispositivos, devem cumprir para serem 
compreensíveis, utilizáveis e praticáveis por todas as pessoas de 
forma segura e confortável, e tão independente e natural quanto 
possível. 

 

É o núcleo do turismo inclusivo, implementado através da aplicação de sete 
princípios a produtos, serviços e políticas da indústria do turismo em todas as 
fases do seu ciclo de vida, desde a conceção até à reforma. 

 

 
  

https://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/
http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Historias_Sucesso/Paginas/tourism-for-all.aspx
https://m.youtube.com/watch?v=bVdPNWMGyZY
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Deficiê
ncia 
visual 

Funcionamento total ou parcialmente reduzido na capacidade de um olho ou 
de ambos os olhos de detetar e/ou processar imagens. Provocada por uma 
vasta gama de fatores biológicos e ambientais, a perda de visão surge 
tipicamente nos jovens a partir de uma condição genética / biológica. 

A deficiência visual refere-se não só ao órgão o qual usamos para ver, mas 
também às estruturas e funções a ele associadas. É feita uma distinção neste 
grupo entre cegueira, ausência total ou perceção mínima da luz. Este grupo de 
pessoas terá necessidades específicas decorrentes da relação com o seu 
ambiente em quatro aspetos-chave: localização, orientação, comunicação e 
segurança. 

 
 

 
 
  

https://m.youtube.com/watch?v=Ih33WD-xWtg
https://m.youtube.com/watch?v=nILU4BmexTc
https://www.dpa.org.sg/wp-content/uploads/2015/10/DPA-Disability-Glossary-FINAL.pdf
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Ícones de Turismo Acessível 

 

 

Acessível a pessoas cegas e com deficientes visuais. 

 

Acessível a surdos e deficientes auditivos. 

 

Acessível aos utilizadores de cadeiras de rodas e aos 
deficientes motores. 

 

Acessível (com ajuda) aos utilizadores de cadeiras de 
rodas e aos deficientes motores. 

 

Acessível a pessoas com dificuldades de aprendizagem. 

 

Os cães-guia são admitidos e é lhes fornecido tigelas de 
água. 

 

Existem elementos em Braille (etiquetas descritivas, 
sinalética, folhetos, etc.). 

 

É fornecida uma descrição áudio (ao vivo, no guia 
áudio, gravado, etc.). 

 

Há elementos táteis para todos e para os cegos. 

 

Existe um laço magnético ou de indução. 

 

Estão disponíveis excursões em linguagem gestual (SL) 
ou intérpretes de linguagem gestual. 

 

A informação é fornecida em letras grandes ou existem 
ajudas óticas. 
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Boas Práticas  
de Turismo Acessível 
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ALOJAMENTO        TURISMO ACESSÍVEL 
 
 
Scandic Hotels é uma cadeia hoteleira que implementou um design inteligente 
nos serviços oferecidos, de modo a satisfazer as necessidades de qualquer pessoa 
com deficiência. 

 

Objetivos: 
- Criação e implementação de uma 
acessibilidade comum a todos os hotéis, 
consistindo numa proposta de 110 pontos 
obrigatórios; 
- Formação do pessoal hoteleiro no serviço a 
clientes com deficiências e requisitos 
específicos de acesso;  
- Disponibilização de toda a informação 
relacionada com a acessibilidade no website. 
Esta informação inclui uma brochura 
específica dirigida a clientes com requisitos 
de acesso específicos, a publicação de 
normas de consulta, e diferentes sugestões 
sobre a preparação de viagens para pessoas 
com deficiência 

Resultados: 
Um dos principais resultados do trabalho 
contínuo sobre acessibilidade tem sido a 
sensibilização para a deficiência e a 
melhoria contínua da acessibilidade em 
todas as áreas da empresa, nos diferentes 
departamentos, na sede, e nos hotéis. Além 
disso, isto tem sido possível graças ao apoio 
do Comité Executivo do Grupo à iniciativa 
desde o início. 

Um ponto importante aqui é o facto de todo o trabalho relacionado com a acessibilidade 
estar incluído no orçamento geral dos hotéis, o que o torna tão relevante como a qualidade. 
Por conseguinte, este não é um projeto pontual, mas sim, se fizer parte do trabalho diário 
dos hotéis e, portanto, houver um processo de melhoria contínua. O objetivo final é 
conceber hotéis que funcionem para todos os clientes sob os parâmetros do Design para 
todos. A principal dificuldade que surgiu na implementação da acessibilidade numa cadeia 
de hotéis localizados em diferentes países foi a diferença nas legislações e normas de 
acessibilidade em cada país. Por esse motivo, um grande desafio consiste em conceber uma 
norma que atue em todos os países europeus. 

 
 

 
#Accomodation #RuralTourism #Sweden 

 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/maps/search/Scandic+Hotels+/@55.282142,9.278571,6z/data=!3m1!4b1
https://www.scandichotels.com/explore-scandic/accessibility
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INOVAÇÃO        INOVAÇÃO & TECNOLOGIA 
 
 
O Museo del Prado lançou a sua primeira iniciativa centrada nos visitantes com 
deficiência visual e baseada na inovação e tecnologia. Como resultado deste 
projeto, podem agora ser tocadas seis obras representativas de diferentes 
géneros pictóricos que se encontram nas coleções do Museu. 

 

Objetivos: 
O objetivo deste projeto é perceber a 
realidade da pintura a fim de a recriar 
mentalmente como um todo e assim 
proporcionar uma perceção emocional da 
obra. Para além das imagens 
tridimensionais, a exposição inclui material 
didático, como textos em braille, audio guias 
e óculos opacos, destinados a facilitar a 
experiência aos visitantes com visão plena. 

Resultados: 
As experiências que os cegos ou pessoas 
com baixa visão tiveram ao desfrutar destas 
imagens tridimensionais podem ser 
resumidas através dos seguintes 
comentários dos curadores da exposição: 
- A realidade da obra representada é 

percebida, não apenas em formas 
geométricas.  

- É realizada uma perceção emocional da 
obra.  

- A pessoa cega é capaz de recriar 
mentalmente a obra como um todo. A 
memória visual é facilitada pela memória 
emocional. 

Esta foi a primeira iniciativa lançada no Prado Museu que torna as obras de arte acessíveis 
a deficientes visuais. O projeto oferece inovação e tecnologia para a arte e inclusão social, 
contribuindo assim para o conceito de "arte para todos". A exposição foi desenvolvida pelo 
Departamento de Educação do Museu do Prado, com o apoio da Fundação AXA, ONCE 
(Organização Espanhola de Cegos) e da Fundação ONCE, e com a assistência técnica 
prestada pela Durero Estudios SL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#Museum #Innovation #Technology #Accessibility 
 
 

https://www.google.com/maps/place/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB+%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF,+C.+de+Ruiz+de+Alarc%C3%B3n,+23,+28014+Madrid,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.4137818,-3.6921271,15z/data=!4m2!3m1!1s0xd42289d66d8a2ed:0x1094f07d93ad885a
https://m.youtube.com/watch?v=dF5oTdfyfwc
https://vimeo.com/121592169
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FORMAÇÃO        TURISMO ACESSÍVEL 
 
 
GUIDE é um curso de formação em Guia de Visitantes com Dificuldades de 
Aprendizagem oferecido pela Federação Europeia de Associações de Guias 
Turísticos (FEG) e pela Rede Europeia de Turismo Acessível (ENAT). 

 

Objetivos: 
Dar aos Guias Turísticos uma consciência das 
necessidades das pessoas com dificuldades 
de aprendizagem e deficiências intelectuais 
e equipá-las com as competências para 
alargar o seu trabalho de orientação a estes 
grupos de visitantes, alargando assim a 
oferta do setor do turismo na Europa a um 
maior leque de clientes do mercado; 
 - Promover a integração de pessoas com 
dificuldades intelectuais e de aprendizagem 
na Europa, permitindo-lhes desfrutar de 
experiências turísticas através de uma maior 
apreciação do património cultural da 
Europa; 
 -Para reforçar o papel do terceiro setor - 
especialmente organizações de pessoas com 
deficiência e suas famílias - no 
desenvolvimento de programas e 
ferramentas de aprendizagem para 
profissionais da indústria do turismo, a fim 
de permitir a entrega de produtos turísticos 
de maior qualidade que satisfaçam as 
necessidades de todos os clientes, incluindo 
os portadores de deficiência. 

Resultados: 
- 18 guias turísticos formados a partir de 8 
países da UE; 
  - 200-300 guias turísticos farão um 
levantamento prévio do Modelo T-GuIDE; 
  - 60.000 guias turísticos e 2000 deficientes 
intelectuais alcançados pela divulgação do 
projeto; 
  - 200 intervenientes não governamentais e 
empresariais no turismo acessível em todo 
o mundo serão informados sobre os 
resultados do projeto; 
  - 10-15 visitantes com deficiências 
intelectuais participarão na versão de teste 
de um ensaio de itinerário turístico guiado. 

A ligação com os grupos de clientes de pessoas com dificuldades de aprendizagem mostrou 
que existe um grande potencial para desenvolver uma vasta gama de excursões para este 
grupo-alvo muito variado. Dada a relativa escassez de guias turísticos com o conjunto de 
competências adequadas, há necessidade de multiplicar rapidamente o número de 
formadores, trabalhando em diferentes línguas e regiões 

      

#Training #Guides #Tourist Guides #Disabilities 

https://www.t-guide.eu/?i=t-guide.en
https://m.youtube.com/watch?v=YG4vhq0ZcdU
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INFORMAÇÃO       ACESSIBILIDADE 
 
 
A Iniciativa para a Acessibilidade da Web (WAI) centra-se em como tornar o 
conteúdo da Web mais acessível às pessoas com deficiências. O "conteúdo" da 
web refere-se geralmente à informação contida numa página web ou aplicação 
web, incluindo: 
 -informação natural, como texto, imagens e sons; 
 -código ou marcação que define a estrutura, apresentação, etc 

 

Objetivos: 
A Iniciativa para a Acessibilidade da Web 
(WAI), em parceria com organizações de 
todo o mundo, prossegue a acessibilidade da 
web através destas atividades primárias: 
 -Assegurando que as normas do W3C 
apoiam a acessibilidade; 
 -desenvolvendo diretrizes de acessibilidade 
para conteúdos e aplicações web, 
navegadores, e ferramentas de autoria; 
 -desenvolvimento de recursos para 
melhorar os processos e ferramentas de 
avaliação da acessibilidade web; 
 -suportando a educação e a divulgação da 
acessibilidade da web; 
 -coordenando com a investigação e 
desenvolvimento que possam ter impacto 
na acessibilidade futura da web; 
 -promovendo a adoção internacional 
harmonizada de normas de acessibilidade 
web 

Resultados: 
O software WCAG é para qualquer pessoa 
que queira um procedimento comum de 
auditoria de sítios web. Destina-se à 
utilização direta por avaliadores internos, 
auditores externos, avaliadores de 
referência, e investigadores. Além disso, o 
software WCAG pode ser referido por 
gestores, procuradores, responsáveis 
políticos, reguladores, e outros. 
A aplicação bem sucedida do software 
WCAG requer conhecimento das WCAG, 
design acessível da Web, tecnologias de 
assistência, e como as pessoas com 
diferentes deficiências utilizam a Web 
(como descrito na secção WCAG-EM 
Required Expertise). 

  

 
 
 

#Software #Technology #Accerssibility #Disabilities 

https://www.w3.org/WAI/
https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/
https://m.youtube.com/watch?v=SOZwfQO4rVM
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TRANSFERÊNCIA        TURISMO ACESSÍVEL 
 
 
O SEATRAC é um serviço gratuito que oferece acesso livre ao mar para pessoas 
com deficiência. É um assistente inovador e tecnológico que promove autonomia, 
qualidade e bem-estar na vida quotidiana. Encoraja a integração e inclusão de 
todos os membros da sociedade. Permite aos cuidadores e famílias de pessoas 
com deficiência desfrutar da praia sem complicações físicas. 

 

Objetivos: 
O principal objetivo por detrás da sua 
criação era dar às pessoas com deficiência a 
oportunidade de desfrutar de uma atividade 
de lazer simples, como a natação. O 
SEATRAC é basicamente composto por um 
mecanismo de via fixo no qual uma cadeira 
de rodas pode ser movida para dentro e para 
fora da água. Os SEATRAC's utilizam a 
energia solar como a sua única fonte de 
energia. 

Resultados: 
O principal resultado do projeto, para além 
da sua contribuição para tornar as praias 
acessíveis, é o mapa interativo onde todos 
os interessados podem encontrar que 
comodidades estão disponíveis em cada 
praia. Na Grécia, o SEAtrac pode ser 
encontrado em 158 praias e em 8 praias no 
Chipre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

#SeaAccess #FreeService #Accessibility #Disabilities 
  

https://seatrac.gr/en/beach-directory/
https://m.youtube.com/watch?v=VkZ5ffRYK04
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ALOJAMENTO                 TURISMO ACESSÍVEL 
 
 
ILLUNION é uma marca hoteleira com 28 hotéis adaptados para serem acessíveis 
a pessoas com deficiência. Os 40% dos empregados desta empresa são pessoas 
portadoras de deficiência. 

 

Objetivos: 
O principal objetivo desta empresa em 
conjunto com a ONCE (Organização Nacional 
de Cegos Espanhóis) é fornecer opções de 
turismo acessível à sociedade espanhola. 

Resultados: 
O principal resultado desta iniciativa já 
estabelecida é a promoção de uma opção de 
turismo e alojamento totalmente acessível 
para toda a sociedade. 

A marca hoteleira ILLUNION foi galardoada com o Prémio Europeu de Excelência EFQM 
500+ e o Prémio de Ética da Organização Mundial do Turismo (UNWTO) pelo seu trabalho 
na área do turismo acessível 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #hotel #spain 

https://www.google.com/maps/place/ILUNION+Barcelona/@41.3990936,2.202111,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2672354b2ce7360c?sa=X&ved=2ahUKEwiis7HeqI74AhUI4aQKHV6ZD28Q_BJ6BAhHEAU
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html
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LOCALIZAÇÃO                   INOVAÇÃO 
 
 
As pinturas rupestres da Pobla de Benifassà (Castelló) foram adaptadas com 
representações 3D, silhuetas magnetizadas e réplicas de material para promover 
visitas turísticas de pessoas com deficiência visual. 

 

Objetivos: 
Em primeiro lugar, visa tornar esta atração 
turística mais acessível aos cegos e também 
sensibilizar outros coletivos para a 
importância de tornar estas atividades 
turísticas acessíveis a todos. 

Resultados: 
Os resultados seriam mais visitas a estas 
áreas patrimoniais de pessoas com 
deficiência e uma maior sensibilização da 
sociedade para o tema. 

O projeto acrescentou material de apoio às visitas guiadas, tais como 
representações das pinturas em 3D com relevo tátil, silhuetas magnetizadas 
no mural, bem como réplicas de utensílios tais como setas, arcos ou 
cerâmicas 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#touristicattraction #accessibility #culture #spain #innovation 

https://www.google.com/maps/place/12599+La+Pobla+de+Benifass%C3%A0,+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CE%BD,+%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@40.6566222,0.1565629,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a08872e262eb6b:0x145f6e48d2d78157!8m2!3d40.6564686!4d0.1568135
https://www.dipcas.es/es/actualidad/arte-rupestre-al-alcance-de-personas-con-discapacidad-visual
https://valencianoticias.com/la-diputacion-impulsa-un-proyecto-innovador-para-que-tambien-disfruten-del-arte-rupestre-las-personas-con-discapacidad-visual/
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/10/29/5814c57b46163f657d8b45c5.html
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UM  TURISMO RESPEITÁVEL                INFORMAÇÃO & PROMOÇÃO 
 
 
Turismo para todos é uma pequena instituição de caridade nacional 
independente - a voz do turismo e das viagens acessíveis no Reino Unido. 

 
Objetivos: 
Os seus objetivos são: Fornecer aos turistas 

e viajantes deficientes informações precisas 

e oportunas, na forma como desejam 

recebê-las, para lhes permitir fazer escolhas 

informadas; 

Estimular e apoiar a indústria do turismo e 

das viagens para proporcionar uma 

experiência de classe mundial a todos; 

Trabalhar com os responsáveis políticos para 
assegurar que as políticas de turismo e 
viagens tenham plenamente em conta as 
necessidades relevantes e sejam coerentes e 
coordenadas. 

Resultados: 
Como resultado, torna-se o centro de 
especialização em turismo acessível e 
viagens no Reino Unido, trabalhando para 
uma experiência de turismo de classe 
mundial para todos. 

O Turismo para Todos foi formado em 2004 a partir da fusão de três 
organizações existentes: Tourism for All Consortium, IndividuALL e Holiday 
Care. Tourism for All Consortium e IndividuALL tinham-se concentrado na 
prestação de serviços de consultoria empresarial / política pública em 
matéria de acessibilidade, enquanto que a Holiday Care, que foi criada como 
instituição de caridade em 1981, tinha-se concentrado na prestação de serviços de 
informação aos consumidores com necessidades de acessibilidade 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#advisoryservices #accessibility #tourism #uk 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://site.tourismforall.org.uk/
https://site.tourismforall.org.uk/news-and-views
https://site.tourismforall.org.uk/about-us
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PROJETO  DA UE                  PESQUISA & TECNOLOGIA 
 
 
O projeto está a investigar as condições atuais num conjunto representativo de 
áreas prioritárias europeias, bem como a forma como novas soluções de 
transporte envolvendo inovação social e ferramentas TIC podem aumentar o 
nível de acessibilidade e de inclusão. 

 

Objetivos: 
Investigar e compreender as principais 
características das áreas priorizadas, bem 
como os fatores relevantes que influenciam 
a mobilidade e acessibilidade. 
Identificar os grupos de utentes e sociais 
mais expostos às questões de acessibilidade 
e desigualdade no transporte nos diferentes 
tipos de áreas e proceder a uma análise 
abrangente das suas necessidades de 
mobilidade. 
Compreender como as ferramentas das TIC, 

serviços e inovação social podem ajudar os 

indivíduos a lidar com questões de 

acessibilidade e melhorar ou aumentar a 

inclusão e a equidade dos transportes para 

os grupos de utilizadores em questão.  

 

Resultados: 
A sua visão é que transportes públicos 
acessíveis e inclusivos para todos e 
especialmente para as categorias 
vulneráveis é fundamental para assegurar a 
equidade dos transportes e a inclusão 
social. 

INCLUSÃO basear-se-á na investigação planeada num vasto conjunto de 
estudos  envolvendo diferentes formas de áreas geográficas e contextos de 
transporte, categorias demográficas, grupos populacionais e soluções de 
mobilidade. Os casos de estudo fornecerão experiências concretas de vários 
locais europeus e iniciativas-piloto envolvendo fornecedores de transportes 
públicos e privados e uma variedade de quadros regulamentares e empresariais, bem como 
tecnologias de apoio, condições organizacionais e operacionais. 
Em complemento a esta investigação, várias soluções inovadoras serão concretamente 
experimentadas e validadas através de experiências reais nos Laboratórios-Piloto de 
INCLUSÃO 

 
 
 

#euproject #innovation #mobility #ICT 
  

http://www.h2020-inclusion.eu/
http://www.h2020-inclusion.eu/resources/
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INOVAÇÃO                 EMPREENDIMENTO SOCIAL 
 
 
A empresa social "Movement Freedom" promove tempos de lazer significativos 

e ativos para famílias e pessoas com deficiência, desenvolve oportunidades para 

medidas terapêuticas e reabilitação da liberdade de movimento para pessoas 

com deficiência. A empresa social criou novos equipamentos - quadro SUP 

adaptado para pessoas com deficiência e distúrbios de movimento. 

 

Objetivos: 
O objetivo era criar uma sensação de 
segurança para as pessoas com deficiência. 
Condutores com formação especial assistem 
no caso do passageiro ter alguma dúvida ou 
necessidade de assistência.  
Transporte devidamente equipado e 
motoristas treinados - isto não é uma 
necessidade extra, mas uma necessidade 
básica. É importante que os passageiros com 
mobilidade reduzida possam viajar no 
autocarro confortavelmente e em 
segurança. 

Resultados: 
- Criou oportunidades para as pessoas com 
deficiência viajarem de forma 
independente; 
- Ajudar as pessoas com deficiência a 

tornarem-se mais independentes. 

 
A direção do SUP foi desenvolvida em cooperação com vários tipos de 
organizações, envolvendo também o público alvo. Este é o primeiro 
equipamento deste tipo que irá promover a recreação ativa na água para 
pessoas em cadeiras de rodas, mas no futuro está planeado expandir o 
círculo de pessoas que poderiam utilizar este equipamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#socialentreprise #therapies #disabilities #travel #rehabilitation 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=56.8201438320649,24.60750158464686
https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogres-vecupes-pludmale-izmegina-invalidiem-pielagotu-sup-deli
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 TURISMO ACESSÍVEL               INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO 
 
 
Museu onde as exposições estão na escuridão absoluta - não se pode vê-lo, mas 
pode-se senti-lo! A cada participante são dadas bengalas brancas na entrada, o 
que ajuda a deslocar-se. Foi concebido para aumentar a consciência da 
deficiência visual. 
Os visitantes "experimentam" várias salas e cada uma delas é dedicada aos seus 

sentidos: olfato, tato, audição, paladar. 

 

Objetivos: 
- O museu foi concebido para aumentar a 
sensibilização para a deficiência visual. O 
mesmo fala dos sentimentos que surgem 
quando se entra na escuridão total. 
- O museu visa assegurar a possibilidade de 
os visitantes mergulharem no mundo dos 
sentimentos e dos sentidos, e também visa 
destruir estereótipos sobre os cegos e 
promover a tolerância na sociedade da 
Letónia 

Resultados: 
- Ações de sensibilização;  
- Empresa social; 
- Envolvimento de pessoas com deficiência; 
- Novas possibilidades de emprego. 

O objetivo do projeto é: identificar e testar soluções ótimas para o 
estabelecimento e desenvolvimento de empresas sociais, incluindo o apoio à 
integração laboral empresas sociais para aumentar as oportunidades de 
emprego para os desempregados desfavorecidos, pessoas com deficiência e 
pessoas com perturbações mentais. 
Os passeios são conduzidos por guias cegos que são os melhores para realmente explicar 

como é viver sem visão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#museum #accessibility #innovation #latvia 

https://www.neredzamapasaule.lv/en/kontakti
https://www.neredzamapasaule.lv/en
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 TURISMO ACESSÍVEL      ORDENAMENTO  DO TERRITÓRIO  E ACESSIBILIDADE 
 
 
Durante a campanha, os condutores de transportes públicos foram formados com 

o objetivo de assegurar um movimento confortável para cada membro da 

sociedade. 

Os motoristas foram treinados sobre como comunicar adequadamente com uma 

pessoa com deficiência, como se comportar ao conhecer uma pessoa conduzida 

por um cão-guia especialmente treinado, etc 

 

Objetivos: 
O objetivo era criar uma sensação de 
segurança para as pessoas com deficiência. 
Condutores com formação especial assistem 
no caso do passageiro ter alguma dúvida ou 
necessidade de assistência.  
Transporte devidamente equipado e 
motoristas formados- isto não é uma 
necessidade extra, mas uma necessidade 
básica. É importante que os passageiros com 
mobilidade reduzida possam viajar no 
autocarro confortavelmente e em 
segurança. 

Resultados: 
-  Criar oportunidades para pessoas com 

deficiência viajarem de forma 

independente;  

- Ajudar pessoas com deficiência a 
tornarem-se mais independentes. 

Para pessoas com deficiência, viajar de transporte público pode ser um 
grande desafio, por isso é importante que o transporte público esteja 
equipado com as soluções tecnológicas necessárias.  
Os transportes públicos estão a tornar-se mais acessíveis a todos os públicos, 
os autocarros estão equipados com elevadores acessíveis a pessoas em 
cadeiras de rodas, sinais sonoros e ecrãs visuais com o nome da próxima paragem 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#publictransport #accessibility #disabilities #latvia 

https://www.google.com/maps/place/Va%C4%BC%C5%86u+iela+30,+Centra+rajons,+R%C4%ABga,+LV-1050,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/data=!4m2!3m1!1s0x46eecfd46b397c19:0xe14909305a2663a?sa=X&ved=2ahUKEwjR2qeFt474AhXIwQIHHQQdBHsQ8gF6BAgCEAE
https://consent.youtube.com/m?continue=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DktZ4F-jO92I%26t%3D3s%26cbrd%3D1&gl=GR&m=1&pc=yt&uxe=eomty&hl=el&src=1
https://www.atd.lv/lv/jaunumi/pieejam%C4%81ks-sabiedriskais-transports-vis%C4%81m-sabiedr%C4%ABbas-grup%C4%81m-piec%C4%81s-mar%C5%A1ruta-t%C4%ABkla-da%C4%BC%C4%81s
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 TURISMO ACESSÍVEL                   VIAGEM 
 
 
Em Jūrmala as pessoas com deficiência podem utilizar, gratuitamente, 
equipamento para lazer ativo, por exemplo, cadeiras de rodas aquáticas, 
bicicletas tandem, cadeiras de praia especiais sobre rodas, etc. A ajuda de um 
assistente também é fornecida gratuitamente. 

 

Objetivos: 
- Proporcionar iguais possibilidades a todas 
as pessoas; 
- Para promover a inclusão; 
- Para aumentar a sensibilização. 

Resultados: 
- As pessoas com deficiência podem divertir-
se na praia; 
- Promoção da inclusão. 

Em Jūrmala beach é possível utilizar equipamento destinado a pessoas com 
deficiências ou deficiências funcionais. O equipamento está disponível 
gratuitamente no período de Verão e é fornecido um assistente também 
gratuitamente. As cabines de substituição também são adaptadas para pessoas 
com deficiência, uma vez que são mais amplas e de fácil acesso. Desta forma, 
a praia está disponível para todos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#inclusion #disabilities #latvia #beach 

https://www.google.com/maps/place/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B1,+%CE%9B%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1/@56.965465,23.7211589,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46eedd07e8a104d3:0x78537e586c6c16df!8m2!3d56.947079!4d23.6168485
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
https://www.jurmala.lv/lv/peldvietas
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 TURISMO ACESSÍVEL      ORDENAMENTO  DO TERRITÓRIO  E ACESSIBILIDADE 
 
 
O trilho florestal Bliznec, localizado dentro do Parque Natural Medvednica é o 
primeiro trilho educativo na Croácia, em construção e conteúdo, adaptado a 
pessoas com deficiência. Inaugurado em 2002, é um esforço conjunto entre as 
autoridades públicas croatas (Cidade de Zagreb, Florestas Croatas) e as partes 
interessadas privadas (VIP Telecom e a Croatian Alliance of Physically disabled 
Persons Associations). 
Com 800m de comprimento, inclui ponto de informação, lugar de 

estacionamento, o trilho e um restaurante acessível. 

 

Objetivos: 
- Objetivo educacional para crianças em 
idade escolar, bem como para todos os 
outros (programa Caminhadas 
Interpretativas), facilitado com pontos de 
informação adaptados (tabelas de 
informação de baixo nível em croata, inglês 
e braille) sobre a Natureza, bem como 
Acessibilidade 
- Abordagem de barreiras físico-
arquitetónicas para que as pessoas com 
mobilidade reduzida possam desfrutar do 
percurso sem dificuldades (localização, 
comprimento, grau de inclinação, material 
do pavimento, instalação, medida de 
segurança adicional, etc.) 
- Abordar as Barreiras de Atitudinal, 
fornecendo Guia e Formação para o Pessoal 
e Visitantes sobre a questão da 
Acessibilidade e Inclusão 
 

Resultados: 
O trilho florestal Bliznec permite a 
indivíduos fisicamente desafiados terem a 
mesma experiência que outros, desfrutando 
do Parque Natural Medvednica.  
A peregrinação da Páscoa realiza-se todos 
os anos no trilho, com um grande número 
de participantes, muitos dos quais são 
pessoas com deficiência. 
Em 2002, o Parque Natural Medvednica foi 
premiado pelo Ministério da Proteção do 
Ambiente, Planeamento Físico e Construção 
para este projeto. 

O trilho pode ser percorrido por cadeiras de rodas totalmente elétricas e não 
motorizadas, assim como por visitantes com bengalas e andadores, bem 
como de fácil acesso de carro em vários pontos, assim permitindo uma 
intervenção fácil em caso de emergência. 
O trilho tem luzes ao longo do caminho para que possa ser visitado também durante a noite 
 
 

 
#foresttrail #disabilities #croatia #forest 

https://www.google.com/maps/place/Nature+Park+Medvednica,+%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1/@45.9120791,15.9514951,12z/data=!4m2!3m1!1s0x4765dbbc904d9f45:0x565f5fc73c8c056f
https://www.pp-medvednica.hr/en/tourist-offer/
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VIAGEM                   TURISMO ACESSÍVEL 
 
 
O projecto "Sicilia e Siracusa Mare per Tutti" (Sicília e Siracusa o Mar para Todos) 
começou em 2014 pela Associação "Sicilia Turismo per tutti" com sede em 
Siracusa e reúne uma dúzia de cidades turísticas sicilianas para a recolha de 
informações sobre estruturas marítimas acessíveis em toda a Sicília adaptadas a 
uma variedade de necessidades especiais. 

 

Objetivos: 
Promover o turismo acessível e a 
hospitalidade de qualidade através da 
superação das diversas barreiras que 
impedem os turistas de desfrutar 
plenamente da experiência de viagem na 
Sicília. 

Resultados: 
O projeto recolhe 111 estruturas marítimas 
acessíveis sobre a Sicília, das quais 52 
estruturas públicas e 59 privadas, com a 
aprovação das partes interessadas, bem 
como de peritos técnicos. 
Fornece também Diretrizes para Praias 
Acessíveis 

As estruturas selecionadas devem satisfazer critérios específicos. As praias 
não devem ter só serviços necessários para pessoas com mobilidade 
reduzida (entrada, casa de banho), devem também ter equipamentos que 
possibilitem a todos a utilização dos serviços: 
- infraestruturas que permitam a entrada de pessoas com mobilidade 
reduzida na água e a deslocação na praia; 
- plataformas táteis que permitem aos cegos orientarem-se espacialmente e acederem a 
todos os serviços; 
- ajudas audiovisuais para pessoas surdas, passadiços realizados em materiais eco 
compatíveis, 
- possibilidade de utilizar mesas de troca de bebés 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#accessibleseaside #beach #mobility #italy 

https://www.google.com/maps/place/Tourism+For+All/@54.3329467,-2.7384586,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2d65a189d1be67aa?sa=X&ved=2ahUKEwiw6Ia4rI74AhUCyqQKHTzXAG0Q_BJ6BAg6EAU
https://www.siracusaturismo.net/mare-per-tutti-2020.asp
https://www.siracusanews.it/spiagge-accessibili-a-tutti-mercoledi-la-presentazione-del-progetto-sicilia-e-siracusa-mare-per-tutti/
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PROJETO DA UE     FORMAÇÃO PROFISSIONAL & FORMAÇÃO 
 
 
Projeto RESTAT - REcognizing Skills to Transformation Accessible Tourism é um 
projeto de 30 meses no domínio do EFP financiado pelo programa Erasmus+. 
Reúne 5 parceiros de Itália, Espanha, Grécia, República Checa e Roménia num 
esforço conjunto para produzir resultados inovadores sobre o programa de 
formação em EFP para a turismo acessível e assim promover este setor 
emergente com grande potencial de crescimento como um passo estratégico 
para a competitividade da UE. 

 

Objetivos: 
A RESTAT aborda a escassez de cursos de 
formação VET disponíveis sobre turismo 
acessível, bem como a falta de um esquema 
de formação centralizado em muitos países 
da UE. O seu objetivo é oferecer uma 
solução holística e global para tornar os 
trabalhadores e profissionais do Turismo, 
prontos a oferecer diversos serviços à 
medida dos turistas com necessidades 
especiais, e nomeadamente, visionários 
para subsequentemente atuarem como os 
verdadeiros promotores da AT 

Resultados: 
O resultado esperado a longo prazo é fazer 
do turismo acessível um setor económico 
vibrante no contexto das cidades mais 
pequenas com a mão-de-obra bem 
preparada para impor o desenvolvimento 
sustentável, o turismo responsável e o 
valor social da igualdade de oportunidades.  
Também aspira a contribuir para os 
esquemas de harmonização da Europa para 
o reconhecimento, validação e melhor 
utilização das competências e qualificações 
dos trabalhadores. 

Haverá quatro Outputs principais: 
- Um estudo de investigação de Mapeamento de Competências Práticas e Contexto de Emprego 
(IO1) para identificar um conjunto de competências AT desejáveis mais suscetíveis de serem 
acumuladas no local de trabalho. Estabelecerá a bússola para resultados sucessivos. 
- Uma Ferramenta de Endosso de Competências (IO2) para avaliar objetivamente, reconhecer e até 
classificar o nível de competências que os trabalhadores do turismo têm em relação à AT através 
da conclusão bem sucedida de uma série de dispositivos de teste. 
- Um Curso de Upskilling (IO3) com 04 módulos de Formação Específica de nível intermédio é útil 
tanto para trabalhadores de turismo como para gestores na prestação dos seus serviços de forma 
mais profissional, bem planeada, divertida e feita à medida de diferentes necessidades especiais. 
- Uma Ferramenta de Orientação de Carreira (IO4) para impulsionar a Empregabilidade e a 
Mobilidade Profissional dos Profissionais de Turismo aponta-lhes as opções de carreira mais 
adequadas, com base tanto nas suas competências validadas como nas suas caraterísticas pessoais. 
 

 
 

 
 
 

 
 

#euproject #VET #upskilling #careerguidance 

http://www.h2020-inclusion.eu/
https://restatproject.eu/
https://restatproject.eu/training-course/
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ACESSIBILIDADE                  INOVAÇÃO 
 
 
Genebra dá o exemplo de boas práticas em Acessibilidade no Centro Histórico 
Europeu. Genebra tem uma cidade antiga bem preservada, com elétricos, ruas 
pedonais e numerosos parques. 
Como a cidade foi construída sobre e à volta de uma colina, muitos dos edifícios 

e dos passeios da cidade são afetados por declives íngremes, e esta topografia 

complica o fornecimento de acessibilidade universal em algumas áreas. 

 

Objetivos: 
Os estabelecimentos, especialmente 
restaurantes e cafés, conceberam 
soluções criativas para servir os seus clientes 
nas ruas íngremes e inclinadas 
- Plataformas elevatórias para terraços de 
restaurantes e cafés; 
- Rampas escalonadas, equipadas com um 
corrimão central; 
- Sinais claros e informativos,  
- Vagas de estacionamento nas praças das 
cidades reservadas a pessoas com 
deficiência. 
- Associações locais (tais como HAU- 
Handicap Architecture Urbanisme) 
produzem guias para alcançar uma cidade 
sem barreiras para pessoas com deficiência. 

Resultados: 
- Guias (A Cidade Acabada, HAU); 
- A estação ferroviária é completamente 
acessível, e extensas redes de elétricos 
acessíveis; 
- Infraestruturas acessíveis para caminhadas 
ao longo da margem do lago; 
- Alguns edifícios religiosos e civis, bem 
como alguns museus, abordaram 
a questão da acessibilidade de forma 
simples e eficaz, sem comprometer a 
harmonia com o centro histórico. 

Entre as muitas atrações de Genebra estão os caminhos à beira dos lagos e os elétricos da 

cidade, que são não só de fácil acesso, mas também equipada com apoios para a anca, que 

são muito úteis para pessoas com mobilidade limitada. Um dos pontos fortes de Genebra 

no que diz respeito à acessibilidade é a sua extensa rede de elétricos acessíveis 

      

 
 
 
 
 

#accomodation #accessibility #geneva #tourism 

https://www.getyourguide.com/geneva-l54/wheelchair-accessible-tc239/
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-ilunion-hotels-abre-san-mames-segundo-hotel-bilbao-85-empleados-algun-tipo-discapacidad-20210507173949.html
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 CURSO ONLINE                EDUCAÇÃO PARA ADULTOS 
 
 
O Curso de Formação de Formadores em Acessibilidade Universal (2007) foi uma 
colaboração PPP entre o Conselho Real sobre Deficiência, a Fundação ACS e a 
Fundación Laboral de la Construcción.  
Destinado a gestores de obra, chefes de obra e construtores qualificados que 
tratava não só de conceitos teóricos mas também da execução literal de uma 
série de unidades de trabalho, em particular detalhes construtivos significativos 
para a acessibilidade universal. 

 

Objetivos: 
Abordar o défice de formação em 
acessibilidade universal, sempre muito 
centrado nos profissionais técnicos (os 
arquitetos e engenheiros profissionais) sem 
prestar atenção suficiente ao pessoal 
técnico no local, que é responsável execução 
correta dos trabalhos. Essa lacuna de 
formação levou frequentemente a que se 
cometessem erros durante a fase de 
execução das obras. 

Resultados: 
O Curso foi dividido em cinco unidades de 
ensino (UD): 
- UD1. Acessibilidade universal; 
- UD2. Planeamento urbano; 
- UD3. Construção de edifícios; 
- UD4. Elementos comuns ao planeamento 
urbano e à construção de edifícios; 
- UD5. Fontes documentais e quadro 
legislativo 

Estas ações de formação são altamente práticas, centrando-se na formação de formadores 
por forma a garantir que os trabalhos sejam realizados seguindo cuidadosamente as 
especificações e detalhes construtivos garantindo a acessibilidade universal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

#course #VET #trainthetrainers #accessibility 

http://www.flc.es/especialidad-abierta-bonificada;jsessionid=493D67309CF378DE068242DFAA1D770C?p_p_auth=l4PkEIA6&p_p_id=DistributedDisplay_WAR_distributedDisplayportlet_INSTANCE_0Ok2&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=detalle&p_p_col_pos=3&p_p_col_count=4&p_r_p_-3
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 TURISMO ACESSÍVEL       GUIA DE VIAGEM 
 
Portugal Travel Center oferece-lhe a perícia e dedicação para a sua experiência 
de viagem, quaisquer que sejam os seus desejos. O objetivo é tornar tudo mais 
fácil enquanto visita Portugal: desde a pré-viagem até à própria viagem, hotel, 
restaurante, bilhetes, tudo correrá sem problemas para que tenha o tempo da 
sua vida. 

 

Objetivos: 
Criação e implementação de acessibilidade 
em todas as regiões; 
Fornecimento de toda a informação sobre as 
regiões, hotéis, voos, grupos e pacotes 
individuais 

Resultados: 
Com o aumento das visitas e compras de 
serviços, os resultados têm vindo a 
aumentar  

Criaram viagens que podem incluir cultura e história, a melhor comida local e 
gourmet, adegas premium, locais autênticos e secretos, águas azuis e praias de 
areia dourada.... 
Têm um portfólio único de excursões privadas e auto-drive em Portugal, 
concebidas para satisfazer todas as suas necessidades desde excursões de dia, de noite e 
auto-drive a Experiências VIP enquanto visitam Portugal.  
Quer esteja baseado em Lisboa, Porto ou no Algarve, eles têm as melhores excursões diárias 
e experiências únicas destas áreas. 
Lançaram uma nova plataforma de reservas hoteleiras: Centro de Viagens de Hotéis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#travelcenter #tourismguide #itineraries #portugal 
  

https://portugaltravelcenter.com/home
https://m.youtube.com/watch?v=ICf6wVAi-8U
https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g189174-d17384389-Reviews-Portugal_Travel_Center-Guimaraes_Braga_District_Northern_Portugal.html
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 PLATAFORMA ONLINE       EDUCAÇÃO 
 
 
A Academia de Turismo Online é uma plataforma de aprendizagem online que 
oferece cursos online de auto-aprendizagem, 100% online, centrados 
principalmente em conceitos, áreas de interesse e princípios-chave relacionados 
com a indústria do turismo. 

 

Objetivos: 
Visa informar sobre os diferentes conceitos 
relacionados com a estratégia e as suas 
implicações no turismo, transformação 
digital e inovação para a indústria do 
turismo, e a sua importância no setor das 
viagens 

Resultados: 
A Academia está dividida em diferentes 
cursos: 
- Introdução ao turismo - Gestão da 
indústria; 
- Introdução ao direito internacional do 
turismo e das viagens; 
- Introdução ao turismo, gestão da indústria. 

A Academia de Turismo Online tem vários tipos de formações relacionadas com o turismo: 
-conhecimento na gestão da indústria 
-conhecimento sobre turismo internacional, viagens e direito do turismo 
-conhecimento na gestão da indústria do turismo e sua integração nas indústrias do 
Turismo, Hotelaria e Gestão de Destinos 

        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlinetraining #tourism #onlineplatform #strategy #mooc 

https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/introduction-to-international-tourism-and-travel-law
https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/product/mooc
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 TURISMO ACESSÍVEL       INOVAÇÃO 
 
 
AccessTUR - Centro de Portugal é um projeto de promoção do turismo acessível 
e de inclusão social, promovido pela Accessible Portugal. 

 

Objetivos: 
O objetivo é apoiar o centro turístico e as 
sete Comunidades Intermunicipais (CIM's) 
que compõem o território, através da 
utilização de ferramentas e metodologias 
inovadoras 

Resultados: 
KIT Multiformat com material de promoção 
turística personalizado: Linguagem gestual, 
escrita simples e Braille; peça em relevo 2D 
ou 2D1/2; MP3 com descrição áudio da 
peça, paisagem ou filme promocional do 
Município. 

O Turismo do Centro de Portugal é pioneiro no compromisso aberto com o 
tema do Turismo Acessível e Inclusivo, que de uma forma estratégica tem 
aproveitado todas as oportunidades para alcançar o tema de uma forma 
transversal e sistémica 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#promotion #accessibletourism #onlineplatform #strategy #portugal 

https://www.google.com/maps/place/R.+5+de+Outubro+6,+Arranh%C3%B3,+%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1/@38.9547147,-9.1329686,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd192a705e8b7613:0xfe335d5572333657!8m2!3d38.9547147!4d-9.1329686
https://www.visitportugal.com/en/experiencias/turismo-acessivel
https://accessibleportugal.com/
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 PLATAFORMA ONLINE       INOVAÇÃO 
 
 
Site online onde pode-se encontrar todos os hotéis adaptados para pessoas com 
deficiências físicas na Catalunha, Espanha.. 

 

Objetivos: 
O objetivo desta plataforma é ter a 
possibilidade de solicitar um quarto 
adaptado ou outra coisa, nos vários hotéis 
da Catalunha encontrados no site 

Resultados: 
Os resultados têm sido positivos, e as 
organizações têm investido na 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência. 
Os quartos estão perfeitamente equipados 
e adaptados, e as áreas comuns do hotel são 
acessíveis em cadeira de rodas, incluindo o 
ginásio e o jacuzzi do spa, onde existe 
equipamento para o transferir da sua 
cadeira de rodas para o jacuzzi.. 

 Catalonia Hotels & Resorts é uma cadeia hoteleira que conta atualmente 
com 73 estabelecimentos em mais de 20 destinos diferentes: 56 hotéis em 
Espanha, um em Bruxelas, um em Berlim, um em Amesterdão, um no Porto, 
12 resorts nas Caraíbas (6 na República Dominicana e 6 no México), e um 
hotel de cidade em Santo Domingo. 
São atualmente a cadeia hoteleira líder em Barcelona com mais de 3.000 quartos 
disponíveis para todos os tipos de pessoas (com ou sem deficiência). 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#onlineplatform #tourism #accessibiity #tourismforall #spain 

https://www.cataloniahotels.com/pt
https://www.cataloniahotels.com/pt/hoteis-adaptados-para-deficientes-fisicos
https://vimeo.com/221607856
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 TURISMO ACESSÍVEL       ORDENAMENTO  DO TERRITÓRIO  E ACESSIBILIDADE 
 
 
"ISO EN 21902: 2021 - Turismo e serviços relacionados - Turismo acessível a todos 
- Requisitos e recomendações" é a nova norma. 

 
Objetivos: 
Para garantir: 

-igualdade de acesso e usufruto do turismo; 

-Vasta gama de pessoas de todas as idades e 
capacidades. 

Resultados: 
-serviços de maior qualidade; 
-aumento das zonas turísticas; 
-Cumprimento dos requisitos essenciais 
para um turismo acessível. 
 

Devido à necessidade de remover barreiras desnecessárias ao turismo, foi 
criada e lançada a primeira Norma Internacional para ajudar a tornar as 
viagens acessíveis, com o objetivo de informar todos os envolvidos no 
turismo. Desde os grandes conselhos nacionais de turismo até aos pequenos 
operadores e aos próprios turistas 

 

 
 
 
 
 
 
 

#tourismforall #accessibletourism #iso #quality 

https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
https://m.youtube.com/watch?v=SBPvunrOMjk
https://www.ideas.org.au/blogs/new-accessible-tourism-international-standard-iso-21902-2021.html
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