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NOTA DE ABERTURA 

 

Obrigado. Simplesmente obrigado.  

Obrigado aos convidados e convidadas que estiveram com a Access Azores desde 2015 até este 

ano. Obrigado às instituições e entidades, públicas e privadas, que se juntaram e estiveram 

presentes nas três edições do Fórum Empreendedorismo em Turismo Acessível e Social. 

Obrigado aos parceiros. Obrigado a todas as pessoas que incentivaram a realização deste evento 

que percorreu três das nove ilhas dos Açores. O nosso humilde mas sincero obrigado. 

Não podíamos deixar passar em branco esta nossa última edição do FETAS nos moldes atuais. 

Automaticamente, e sob a forma de um coro, “uma publicação”. Estava decidido que iríamos 

organizar e criar uma publicação com os contributos dos que estiveram connosco nas três 

edições. 

Debatemos e problematizámos as questões da acessibilidade universal no turismo para que 

todos possam usufruir, livre e autonomamente, dos lugares e locais. Acreditamos que algo foi 

feito. Muito está por fazer. 

A Access Azores termina este ciclo de encontros mas não termina a sua atividade e intervenção. 

Aliás irá prosseguir o seu caminho numa ótica mais prática e não tanto teórica. Estamos com 

outros projetos em mãos. 

Daremos notícias em breve. 

Um bem-haja. 

 

Tiago Valente 

Presidente da Access Azores 
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TUR4ALL – PLATAFORMA INTERNACIONAL DE TURISMO ACESSÍVEL 

(APP E WEBSITE) 

Ana Garcia 

Presidente na Accessible Portugal 

 

Resumo 

No mundo, 1 em cada 3 pessoas tem necessidades especiais de acessibilidade, sejam elas 

definitivas ou temporárias. Em Portugal, existe cerca de 1 milhão de pessoas com necessidades 

específicas, 2,5 milhões de seniores, 550 mil crianças com menos de 5 anos de idade e outros 

milhares de pessoas com limitações temporárias ou definitivas. 

Numa ação conjunta, a Accessible Portugal, a Fundação Vodafone Portugal e o Turismo de 

Portugal com o apoio da ENAT - European Network for Accessible Tourism, em colaboração 

com a PREDIF em Espanha, apoiada pela Fundação Vodafone Espanha, convergiram vontades 

no sentido de criarem a primeira plataforma ibérica na área do turismo acessível, TUR4all, uma 

plataforma dinâmica que permite uma consulta à oferta turística de Portugal e Espanha, 

disponibilizando informação objetiva e atualizada sobre as condições de acessibilidade para 

todos nos hotéis, monumentos e museus, a existência de transportes adaptados, restaurantes com 

menus em braille, entre outras. 

Em Portugal a plataforma TUR4all está disponível através de um website e uma aplicação 

móvel e possibilita a divulgação da oferta turística acessível para todos. Inclui informação 

objetiva analisada por especialistas em acessibilidade para todos, avaliada e comentada pelos 

próprios utilizadores. 

 

Introdução 

Em 2005, a Comissão Europeia, publicou um guia "Melhorar a informação sobre o turismo 

acessível para pessoas com deficiência", estabelecendo a necessidade de os estabelecimentos 

turísticos serem acessíveis para avançar para um modelo mais democrático e mais justo da 

sociedade e para o turismo universal. O guia fornecia orientações para os estabelecimentos e 
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destinos turísticos com informações básicas e indispensáveis para clientes com deficiências e 

com necessidades de acessibilidade, em geral. 

Em 2012, a Comissão Europeia efetuou três Estudos sobre Turismo Acessível, nos quais foi 

analisada a Procura, a Oferta e as Necessidades de Formação Profissional em Turismo 

Acessível. Estes foram publicados em 2014 e são à data, a informação científica mais recente 

produzida. Portugal surge mencionado com algumas boas práticas nesses mesmos Estudos. 

Ao selecionar um destino turístico, cidade, região ou país, as pessoas com necessidades 

especiais precisam recolher todas as informações que lhes permitam efetuar escolhas 

conscientes face ao destino e recursos a escolher nesse destino durante toda a viagem. São 

necessárias informações sobre todas as atividades que compõem a experiência turística: 

transportes, infraestruturas, alojamento, restaurantes e alimentação, atividades de animação 

turística e de lazer, etc. Também é importante saber o que fazer em situações de emergência 

devido a problemas de saúde ou outras situações. 

As necessidades de pessoas com deficiência e idosos estão também refletidas no estudo 

publicado pela AMADEUS em outubro de 2017, "Viagem de descoberta: trabalhando juntos 

para uma viagem inclusiva e acessível". O estudo revela que nem o setor de viagens nem o setor 

público respondem plenamente às necessidades destes clientes. 

O estudo foi realizado nos EUA, Europa e Índia, através de mais de 800 entrevistas com turistas 

com necessidades de acessibilidade, bem como com especialistas do setor turístico, 

representantes dos setores público e privado e instituições internacionais. A segmentação dos 

turistas para o estudo baseou-se nas deficiências visuais, auditivas, cognitivas e físicas/motoras, 

e em turistas com mais de 65 anos de idade. 

De acordo com o relatório, informações erradas ou incompletas e a falta de um serviço 

qualificado junto dos clientes continua a ser um dos maiores obstáculos para que uma viagem 

acessível corra bem. O relatório também reflete que os turistas com necessidades especiais 

esperam cada vez mais que sejam disponibilizados serviços específicos para dar resposta às suas 

necessidades específicas como parte dos serviços comuns prestados aos clientes, sem custo 

adicional. O papel que a tecnologia desempenha nestas situações é cada vez mais importante, e 

os avanços específicos do tema da acessibilidade começam a ser vistos como habituais. 
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O projeto: a conceção da TUR4all 

A PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física) – Espanha 

- criou em 2004 um sistema para medir e avaliar a acessibilidade em estabelecimentos, atividade 

e itinerários turísticos. Este sistema foi concebido em colaboração com o CEAPAT (Centro 

Estadual de Referência para Autonomia Pessoal e Assistência Técnica) e as entidades sociais 

nacionais que representam pessoas com deficiência em Espanha: ONCE (Organização Nacional 

dos Cegos da Espanha), FIAPAS (Confederação Espanhola de Famílias de Pessoas Surdas), 

CNSE (Confederação Estadual de Surdos) e Inclusão Integral de Espanha (organização que 

representa pessoas com deficiência intelectual ou de desenvolvimento na Espanha). Também 

participaram neste processo diferentes profissionais do setor do turismo, com os seus 

contributos. O sistema é periodicamente atualizado e validado pelas entidades acima 

mencionadas. 

O sistema que está na base da TUR4all inclui critérios de acessibilidade física, visual, auditiva, 

cognitiva e outras necessidades de acessibilidade, por exemplo, alergias, intolerâncias 

alimentares e outras. 

Para facilitar o acesso a todas essas informações a PREDIF desenvolveu a plataforma TUR4all, 

que é composta por várias ferramentas TIC: aplicação móvel, website público, atualmente 

disponível para Android e iOS. 

Até 2016, a TUR4all era uma aplicação e uma rede de consulta de informações, mas os 

utilizadores da mesma não tinham a possibilidade interagir, através da sua própria avaliação e 

recomendações de estabelecimentos e recursos turísticos acessíveis. Por esse motivo, 

considerou-se importante dar continuidade ao projeto e fazer evoluir a TUR4all para uma 

comunidade de utilizadores ativos e turistas com necessidades de acessibilidade como 

prescritores de turismo acessível. 

 

Internacionalização da TUR4all 

Em dezembro de 2016, a PREDIF assinou um acordo de colaboração com a Accessible Portugal 

para a adaptação e utilização da plataforma TUR4all em Portugal. O projeto TUR4all Portugal 

conta com o apoio da Fundação Vodafone Portugal e do Turismo de Portugal. 
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Desde 2017, utilizando este sistema, a Accessible Portugal está a realizar auditorias e visitas 

técnicas de acessibilidade e a gerir os seus projetos de acessibilidade através do site privado em 

ambiente específico para Portugal, tendo em vista alcançar os 1000 recursos turísticos até ao fim 

de 2018. Destas visitas técnicas, os recursos que têm condições de acessibilidade estão a ser 

publicados na TUR4all: alojamento, restaurantes, museus e espaços culturais, espaços naturais, 

espaços de lazer, rotas e itinerários, experiências acessíveis, entre outros. 

Portugal tem uma página web semelhante ao site TUR4all Espanha com conteúdos de Portugal: 

www.tur4all.pt 

A partir desta primeira experiência bem-sucedida, pretende-se expandir para outros países com 

os mesmos interesses e objetivos, e que se revêm na metodologia da TUR4all.  

Identificamos esses objetivos como: 

- Promover a melhoria da acessibilidade nos transportes, infraestruturas e serviços turísticos de 

qualquer destino; 

- Sensibilizar e capacitar profissionais do setor do turismo nos setores público e privado para 

melhorar o serviço ao público e atendimento ser mais inclusivo para pessoas com necessidades 

especiais; 

- Dar voz e poder aos turistas com necessidades específicas através da TUR4all; 

- Fornecer informações objetivas e confiáveis que facilitem a participação de pessoas com 

deficiência ou séniores com limitações de varia ordem, das suas famílias e amigos, nas 

atividades turísticas, culturais e de lazer nas mesmas condições que outras pessoas sem 

necessidades específicas, de forma natural. 

 

A atual versão da plataforma TUR4all permite: 

- Aumentar a base de dados de recursos turísticos acessíveis de forma colaborativa, tornando 

também os utilizadores protagonistas dessa recolha e partilha de informação; 

- Criar interação entre o utilizador e outros utilizadores, para formar uma comunidade ativa 

ligada às redes sociais; 
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- Internacionalizar a TUR4all e obter informações sobre recursos turísticos no país e pelo 

mundo fora – tendo sido Portugal a primeira iniciativa; 

- Disponibilização da plataforma em 7 idiomas: espanhol, português, inglês, francês, alemão, 

italiano e mandarim; 

- Disponibilizar aos gestores de destinos, empreendimentos privados e serviços turísticos 

públicos e privados a oportunidade de conhecer a opinião de seus clientes com necessidades de 

acessibilidade. 

A TUR4all fornece informação objetiva sobre necessidades físicas, visuais, auditivas, cognitivas 

e outras. 

O nosso objetivo é promover e incrementar o Turismo Acessível em todo o mundo e capacitar 

os turistas com necessidades de acessibilidade para partilhar informações sobre destinos e 

experiências acessíveis, criando noutras pessoas maior confiança e segurança para viajarem. 

Esta decisão está relacionada com os resultados dos estudos já mencionados que demostram que 

as pessoas com deficiência e seniores com limitações, não têm confiança nos portais oficiais dos 

destinos turísticos e que a fonte mais confiável para planear suas viagens é a experiência e 

opinião de familiares, amigos e outras pessoas com deficiência. 

Queremos também sensibilizar destinos e estabelecimentos turísticos sobre as vantagens da 

acessibilidade para o seu desenvolvimento e crescimento, bem como para os seus negócios. 

 

As ferramentas e o sistema TUR4all 

Auditoria | visitas técnicas e questionários de acessibilidade 

A base do trabalho de campo da TUR4all está assente numa série de questionários técnicos de 

verificação de acessibilidade, atendimento e comunicação inclusivos, que refletem os critérios 

de acessibilidade impostos pela Lei vigente no país e ainda outros critérios que resultam da 

vasta experiência no terreno, tanto da PREDIF como da Accessible Portugal. 

A TUR4all tem mais de 100 questionários diferentes que juntos reúnem mais de 5.000 critérios 

de acessibilidade para analisar, em 59 tipos de recursos turísticos, agrupados em 17 categorias: 

alojamento, catering, postos de informação turística, monumentos, cultura, feiras e 
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conferências, natureza e praia, lazer e animação turística, shopping, instalações desportivas, 

spas e termas, bancos e ATM’s, recursos de saúde, estacionamentos, transportes e rotas urbanas, 

entre muitos outros. São questionários dinâmicos que se adaptam aos tipos de recursos turísticos 

a analisar, cuja evolução está sempre em curso, com vista a uma melhoria contínua. 

 

Questionários de acessibilidade dos utilizadores 

Para as informações fornecidas pelos utilizadores da TUR4all foram criados questionários 

simplificados que recolhem informações básicas sobre a acessibilidade dos recursos turísticos. 

Estes questionários foram elaborados, validados e testados por organizações representativas de 

pessoas com deficiência e pelo setor do turismo.  

Os ícones que ilustram as tipologias de recursos turísticos da aplicação móvel e da página web 

foram igualmente testados e validados por especialistas em acessibilidade, idosos, imigrantes e 

pessoas com deficiência intelectual. 

 

Base de dados TUR4all 

A base de dados TUR4all foi criada para gerir todas as funcionalidades da plataforma para 

utilizadores e auditores. 

 

As suas principais características são: 

- Multi-idioma: gestão de conteúdos em 7 idiomas; 

- Alojamento e gestão de informações fornecidas pelos auditores; 

- Alojamento e gestão de informações fornecidas pelos utilizadores em qualquer país, através do 

site público www.tur4all.pt e da aplicação TUR4all (Android e iOS); 

- Interação com outras páginas web e aplicações móveis do setor do turismo; 

- Registo de todos os processos realizados através dos diferentes dispositivos (computadores, 

smartphones, tablets), todas as redes (públicas e privadas) e as aplicações móveis do sistema. 
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WebSite TUR4all 

O site é dividido numa parte pública e outra privada. A parte pública, www.tur4all.pt, é 

dedicada a turistas com necessidades de acessibilidade, empresas privadas e destinos turísticos. 

Seus principais conteúdos e funcionalidades são: 

- Procurar recursos turísticos: por tipo de estabelecimento, geolocalização e critérios de 

acessibilidade. Os estabelecimentos analisados pelos auditores da Accessible Portugal 

aparecerão com destaque; 

- Destinos TUR4all: os destinos turísticos com os quais a Accessible Portugal colabora são 

destacados, divulgando toda a sua oferta turística acessível; 

- Experiências TUR4all: diferentes tipos de experiências de turismo acessível, quer sejam a 

nível cultural, gastronómico, sol e praia, animação turística de ar livre, rotas urbanas, etc. que 

são recomendadas e promovidas, depois de validadas; 

- “Participe na TUR4all”: explica como os utilizadores podem participar na TUR4all, bem 

como as empresas privadas, as entidades públicas e os destinos; 

- Organize a sua viagem: fornece informações úteis para o planeamento da viagem a Portugal e 

a outros destinos turísticos, nomeadamente Espanha. Aqui encontrará, por exemplo, 

informações sobre transportes, agências de viagens especializadas em turismo acessível, 

serviços de assistência pessoal, entre outros; 

- Notícias e eventos e newsletter: estas seções são dedicadas a divulgar informações e assuntos 

relevantes e que promovam o turismo acessível; 

- Aplicações móveis: informações sobre outras aplicações móveis relacionadas com a 

acessibilidade e turismo; 

- Quem somos e o que fazemos: apresenta a Associação Accessible Portugal e os serviços que 

oferece relacionados com a promoção do turismo acessível; 

- Registo: remete para o formulário que permite o acesso e uso da plataforma pelos utilizadores. 

 

Uma vez registados, os utilizadores da TUR4all podem: 

- Introduzir informações e fotografias sobre a acessibilidade dos recursos turísticos; 
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- Comentar e avaliar a acessibilidade, os serviços e o atendimento inclusivo nos recursos 

turísticos; 

- Entrar em contato com outros utilizadores; 

- Selecionar os seus recursos favoritos e incluí-los numa lista de “favoritos”. 

Estas funcionalidades podem ainda ser utilizadas para o ensino de Turismo Acessível, através da 

identificação das necessidades especiais e das condições das infraestruturas e dos serviços 

necessários para dar resposta às mesmas. 

 

Página da Web privada 

O site privado só pode ser usado por auditores da Accessible Portugal e da PREDIF e 

profissionais autorizados por estas entidades. 

Através deste website, são geridos os conteúdos da web e da aplicação TUR4all públicos e é 

feita a revisão dos conteúdos e informações colocadas pelos utilizadores. 

Além disso, possui outras funções adaptadas aos técnicos da Accessible Portugal e da PREDIF 

que facilitam a gestão de projetos e recursos humanos envolvidos, a produção de relatórios 

técnicos para os recursos turísticos auditados sobre a acessibilidade dos mesmos e as melhorias 

a efetuar, bem como informação e dados estatísticos. 

Através deste site, o administrador gere as permissões dos diferentes perfis de utilizadores, tais 

como: utilizador final, auditor/técnico, empresa privada e administração pública. 

 

Aplicação móvel TUR4all 

As funcionalidades da aplicação são semelhantes às do site público e contêm:  

- Procurar recursos turísticos; 

- Destinos TUR4all: os destaques do mês; 

- Experiências TUR4all: as mais destacadas do mês; 
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- Participar na TUR4all: informações para utilizadores, empresas privadas e destinos 

turísticos; 

- Aplicações móveis associadas: informações sobre outras aplicações que recomendamos e 

com as quais interagimos e/ou temos parcerias; 

- Informações sobre a Accessible Portugal e as entidades parceiras da TUR4all, Fundação 

Vodafone Portugal, Turismo de Portugal e a ENAT; 

- Perto de mim: esta é uma importante funcionalidade da aplicação porque, através da 

geolocalização do utilizador, pode pesquisar recursos turísticos acessíveis próximos, num raio 

de pesquisa de 20 kms, bem como o tipo de estabelecimentos que lhe interessam; 

- A minha TUR4all: é aqui que se registam novos utilizadores ou se efetua o login dos já 

registados. Os utilizadores já registados podem inserir novos recursos turísticos, avaliar e 

comentar os recursos que foram introduzidos pelos técnicos da Accessible Portugal ou da 

PREDIF ou ainda, comentar e avaliar aqueles que foram introduzidos por outros utilizadores. 

A aplicação está atualmente disponível para Android e iOS. 
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TURISMO E ACESSIBILIDADE NOS AÇORES 

Bárbara Silva 

Mestre em Gestão do Turismo Internacional 

 

O turismo é uma área estratégica para o crescimento económico e desenvolvimento da Região 

Autónoma dos Açores. Esta atividade na região tem o seu principal atrativo no turismo de 

natureza, conjugado com outros produtos turísticos complementares, que permitem o usufruto 

dos recursos náuticos, culturais, paisagísticos e terapêuticos. Para que estes recursos satisfaçam 

as necessidades dos turistas que visitam o arquipélago e para que a atividade turística se 

desenvolva de forma sustentável, é imprescindível que ocorra o funcionamento em rede dos 

diversos intervenientes da oferta turística e se detenha um conhecimento sobre a procura e as 

características do território. 

Neste sentido, os Açores reúnem condições para captar segmentos de mercado distintos, 

especialmente os amantes da natureza, onde se poderão incluir os turistas com necessidades 

especiais. Apesar de ser um segmento ainda pouco representativo na região, o seu crescimento 

poderá e deverá ser estimulado. As vantagens que o turismo inclusivo poderá trazer beneficiam 

não só esta atividade económica, mas também os territórios e os seus residentes. 

A falta de acessibilidades implica a exclusão de pessoas com deficiência da atividade turística. 

O desenvolvimento de uma atividade turística acessível implica que sejam eliminadas as 

barreiras existentes e fornecidas as condições ao turista com necessidades especiais, para que 

este possa usufruir de todas as etapas da sua viagem. O crescimento do turismo inclusivo exige 

também a consciencialização dos profissionais do turismo e da população em geral para a 

igualdade entre as pessoas. 

Foi efetuado um estudo (Silva, 2016), onde se pretendeu conhecer a perceção dos profissionais 

do turismo da ilha Terceira relativamente ao turismo acessível, através da elaboração de 

entrevistas. Procurou-se ainda apurar as necessidades das pessoas com deficiência quando 

viajam, através da disponibilização de um questionário. A realização deste estudo permitiu tirar 

algumas conclusões que se apresentam abaixo. 
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Por parte dos agentes turísticos, foi possível confirmar bastante desconhecimento relativamente 

a este tema e uma escassa oferta adequada a este segmento. Concluiu-se mais especificamente o 

seguinte: 

- É necessário que as empresas do setor disponham de ferramentas que lhes permitam conhecer 

totalmente o seu público. 

- A oferta turística que disponibilizam parece adequada tanto ao público-alvo como às 

motivações da maioria dos turistas que as procuram. 

- Os agentes turísticos creem que a aposta no turismo acessível pode ganhar relevância na 

região, sendo necessária a criação de uma oferta adequada às necessidades deste segmento de 

mercado e a formação dos profissionais de turismo e de outros setores relacionados com o 

turismo relativamente às necessidades deste público.  

- As empresas entrevistadas não estão preparadas para responder às necessidades dos sujeitos 

com deficiência e são confrontadas com a falta de procura deste segmento de mercado, o que 

levanta receios relativamente a um eventual investimento neste setor.  

- Não obstante, sugerem diligências no sentido de alterar o cenário existente na ilha 

relativamente ao turismo acessível, o que confirma a suposição de que este pode ser um 

segmento de mercado importante para a região.  

- Destaca-se a sugestão dada pelos agentes que aponta para o levantamento dos espaços 

turísticos acessíveis, o qual viabiliza a criação de uma oferta turística a curto prazo. Contudo, 

este trabalho só se completa com a listagem das barreiras arquitetónicas, urbanísticas e nos 

transportes e se se tomarem medidas no sentido de remodelar o maior número possível de 

espaços de interesse turístico, procedendo à eliminação de barreiras e convertendo-os em locais 

acessíveis a todos, sempre que seja necessário.  

- Outro aspeto sentido como essencial pelos agentes turísticos prende-se com a divulgação da 

informação sobre as acessibilidades, que deve ser criada e acompanhar a restante informação 

turística, podendo ser disponibilizada na Internet, nas agências de viagens, pelos operadores 

turísticos. A informação pode ainda veicular em aplicações móveis, mapas, guias de viagens, 

brochuras, entre outros suportes comunicacionais.  
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- A sugestão relativa à adequação dos transportes públicos é relevante, embora seja importante 

estender esta adequação aos transportes privados e garantir que liguem os principais pontos 

turísticos das cidades e da região.  

- Acrescenta-se a importância da identificação de espaços e acessos para pessoas com 

deficiência com o Símbolo Internacional de Acesso, seja nos materiais informativos, seja nos 

próprios espaços físicos acessíveis. 

Perante estes resultados, impõem-se algumas questões: por que razão há pouca procura deste 

segmento de mercado junto dos agentes turísticos nos Açores? A existência de uma oferta 

adequada na região para pessoas com necessidades especiais é determinante para o aumento da 

procura destes sujeitos? Valerá a pena apostar neste segmento de mercado?  

Apostar neste segmento de mercado é um desafio interessante ao qual a região deve responder 

afirmativamente, não só porque nos compromete com o turismo inclusivo, que permite a fruição 

da atividade turística por todos, como também contribuirá para o crescimento e 

desenvolvimento económico da região. Este é um mercado com grande dimensão e 

potencialidade: 15% da população mundial, mais de mil milhões de pessoas, sofre de algum tipo 

de deficiência (OMS, 2004); uma parte significativa dos sujeitos portadores de necessidades 

especiais encontra-se no grupo sénior; finalmente, o crescente envelhecimento da população dos 

principais países emissores para a região, essencialmente europeus (Teles, 2009, citado por 

Jardim, 2014, p. 17). Com estas considerações, constata-se que este é um segmento de mercado 

considerável e a não menosprezar. 

A insuficiência da procura deste segmento de mercado pela região poderá estar relacionada com 

a oferta desadequada às suas necessidades. Se as pessoas com deficiência viajam menos, isto 

deve-se às limitações sobretudo impostas pela sociedade e às barreiras que são construídas. 

Acreditamos que a criação de uma oferta ajustada determina a procura consistente de um dado 

produto. A satisfação das necessidades do turista é determinante na escolha do destino. Cabe, 

assim, assegurar uma oferta adequada e divulgá-la a fim de atrair um público numeroso e 

transformar os Açores num destino de excelência do turismo acessível.  

No que se refere aos dados recolhidos através do preenchimento do questionário por pessoas 

com algum grau de deficiência conclui-se o seguinte: 
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- Os turistas com necessidades especiais consideram indiferente a época preferível para viajar e 

não consideram tão importante viajar durante a época baixa, altura em que os aglomerados 

turísticos são menores. Esta escolha diz que este segmento turístico pode não ter tanta 

relevância no combate à sazonalidade quanto se pensava inicialmente, mas não quer isto dizer 

que a época baixa não faça parte das suas escolhas. 

- Por outro lado, concluiu-se que a maioria dos sujeitos prefere cidades históricas e destinos de 

natureza, características nas quais os Açores se enquadram perfeitamente.  

- O aspeto que mais influencia as suas escolhas de viagem e, ao mesmo tempo, limita a 

frequência de viagem é o fator económico, quer seja pelo elevado preço dos serviços turísticos 

disponíveis, quer seja pelos baixos rendimentos que normalmente auferem as pessoas com 

deficiência.  

- Um outro fator que não permite que o fluxo turístico específico deste segmento seja superior 

são as condições de acessibilidade nos destinos, em termos de transporte, alojamento, 

restauração, apoio, espaços e infraestruturas que, além de serem escassas também não possuem 

informação disponível relativamente às acessibilidades. O meio de informação mais utilizado é 

a Internet e, por esta razão, deve ser este o meio privilegiado para disponibilizar a informação 

relativa aos transportes, alojamentos, espaços públicos, atividades e excursões e locais de 

interesse turístico. Neste sentido, seria importante que se efetuasse um levantamento dos 

recursos acessíveis nos Açores e que se criasse uma plataforma de divulgação das 

acessibilidades existentes.  

- Outro contributo importante deste estudo foi o conhecimento relativamente às maiores 

dificuldades sentidas por estes sujeitos quando viajam, que se prendem essencialmente com a 

deslocação, com as atividades diárias e com as logísticas relacionadas com os aeroportos. Desta 

forma, considera-se importante não só formar os recursos humanos para que se possa criar uma 

rede de cuidadores especializados que auxiliem em todos os momentos da viagem, mas também 

a cedência de informação relativa aos serviços adaptados disponíveis nos aeroportos e qual o 

melhor meio para solicitar este serviço personalizado.  

- Apesar de os Açores não constituírem uma preferência no que se refere aos destinos eleitos, 

existe uma predileção pelos destinos que com ele concorrem diretamente, o que coloca em 

evidência a oportunidade para fazer desenvolver o turismo acessível na região, pois é possível 
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que estes turistas venham a optar pelos Açores assim que este destino reúna e promova as 

condições mínimas de acessibilidade. 

Ao longo da elaboração deste estudo e pelos contactos que foram sendo efetuados com os 

agentes turísticos e com a população em geral, pode-se concluir igualmente que há uma grande 

falta de conhecimento e mesmo algum desinteresse no que se refere às pessoas com 

necessidades especiais. Neste sentido, parece de grande pertinência promover campanhas 

públicas ou privadas que visem consciencializar a população e, sobretudo, as entidades ligadas 

ao turismo, para a importância de se desenvolver não só um turismo acessível a todos os 

turistas, mas também uma região acessível a todos os seus cidadãos.  

A fraca procura atual da região por turistas com necessidades especiais, por si só, constitui um 

desencorajamento à adaptação da oferta a este segmento. Outro fator desmobilizador diz 

respeito aos custos avultados que as empresas não conseguem suportar para a adaptação dos 

seus serviços a este público específico e para os quais é necessário criar incentivos. Se, por um 

lado, existe um segmento turístico composto por sujeitos portadores de deficiência que gostam 

de viajar, que procuram locais tranquilos e seguros, como é o caso dos Açores, para as suas 

férias, por outro, não existe uma oferta adequada às suas necessidades, o que conduz à opção 

por outros destinos.  

É necessário que o setor do turismo veja neste segmento uma aposta e uma oportunidade para 

crescer e desenvolver a qualidade da oferta, que se acredita comportar uma vantagem 

competitiva neste setor no destino Açores. Os prestadores de serviços turísticos ao não 

identificarem a oportunidade de negócio (pois não veem uma grande procura por parte deste 

segmento) não sentem a necessidade de adaptar a sua oferta, o que, de certa forma, constitui um 

entrave ao desenvolvimento de produtos turísticos acessíveis e à perda da oportunidade de 

chegar a mercados emergentes e a operadores especializados. Considera-se fundamental que a 

oferta preceda a procura e que se desenvolvam produtos turísticos direcionados para as pessoas 

com mobilidade reduzida ou com outras incapacidades.  

Considera-se relevante que se desenvolvam estudos na vertente da oferta, nomeadamente sobre 

as principais dificuldades encontradas pelos profissionais do setor do turismo, quando se 

deparam com turistas com necessidades específicas, a fim de detetar as áreas em que se deve 

agir e o tipo de formação a facultar. A formação adequada é um elemento importante para 

aqueles que lidam diretamente com os turistas com necessidades especiais. São eles que os 

acolhem e os auxiliam em toda a sua experiência de viagem. Uma pessoa desinformada 
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dificilmente estará sensibilizada para a deficiência e pronta para a responder convenientemente 

às necessidades específicas destas pessoas.  

Uma outra oportunidade seria alargar os estudos a outras deficiências ou incapacidades, além da 

deficiência motora para que se reunisse informação relativa às principais necessidades e aos 

fatores que inibem as práticas turísticas. As pessoas estão mais sensibilizadas para as questões 

da mobilidade, porque é aquela que se vê com maior frequência e que parece criar um maior 

impacto nas pessoas, mas a acessibilidade é muito mais do que colocar uma rampa ou elevar 

uma passadeira.  

Este estudo focado nas outras deficiências permitiria a construção de uma oferta muito mais 

ampla e direcionada a diversos segmentos. Nesta mesma linha de pensamento e como já foi 

referido, seria relevante efetuar um levantamento de todos os recursos naturais e culturais, 

restaurantes, unidades de alojamento, transportes, espaços públicos, bares, cafés, etc. acessíveis 

a todas as pessoas independentemente da sua limitação.  

No âmbito de intervenção pública, aconselha-se a realização de entrevistas com os órgãos 

responsáveis pelo setor, de forma a perceber se este é um tema que esteja inserido na estratégia 

de turismo da região e qual a perspetiva dos governantes no que se refere à implementação de 

medidas que visem o aumento do fluxo de turistas com necessidades especiais. Neste campo, 

seria importante que se desenvolvesse uma estratégia de acessibilidade na área do turismo e da 

inclusão social, envolvendo diretamente a comunidade com deficiência na tomada de medidas, 

criando eventos ligados ao turismo acessível, como uma ação de sensibilização para a 

acessibilidade, através da inversão de minorias (Ochoa, 2015), onde as pessoas sem deficiência 

teriam a oportunidade de experienciar algumas atividades nas mesmas condições em que o 

fazem pessoas cegas, surdas, paralisadas, entre outros. Outra ideia seria promover um concurso, 

semelhante ao que é promovido pela União Europeia (2015), que avaliasse as acessibilidades 

dos diferentes concelhos da região e concedesse um prémio aos concelhos mais acessíveis, 

incentivando, assim, a melhoria das acessibilidades a nível regional. Considera-se importante 

acrescentar aqui que cabe aos governos tomar medidas no que se refere à legislação, à sua 

implementação, cumprimento e fiscalização, através da criação de normas que visem a melhoria 

das condições de acessibilidade para os turistas e residentes com necessidades especiais. 

Exemplos destas medidas são: melhorar os sistemas de circulação com pavimentos nivelados, 

antiderrapantes, sem espaços entre as pedras de calçada e com uma largura que permita a 

passagem de uma cadeira de rodas; colocar rampas com inclinação adequada sempre que 

existam escadas ou degraus; fiscalizar os espaços de estacionamento de viaturas de pessoas com 
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deficiência; incentivar a cooperação entre as pessoas com deficiência e os organismos públicos 

e privados.  

Outro fator que merece atenção prende-se com a fiscalização das acessibilidades. Apesar de já 

existirem normas que obrigam à construção e adaptação de espaços acessíveis a todos, nem 

sempre a lei é cumprida.  

O levantamento de operadores turísticos especializados em viagens acessíveis também é um 

estudo que se considera interessante e permitira perceber de que forma deve ser feita a 

promoção de uma região acessível e quais as características mais apreciadas pelo público com 

deficiência. Aconselha-se igualmente o estudo aprofundado de outras regiões consideradas 

acessíveis, que possa contribuir com novos conceitos e abordagens com vista à melhoria das 

acessibilidades nos Açores, tanto para os seus residentes como para os seus visitantes.  

O turismo acessível é uma área desconhecida para a maioria das pessoas. A região ainda não 

deu a atenção que este assunto merece e não constitui uma das prioridades estratégicas para o 

desenvolvimento do turismo, apesar de já se conseguirem observar pequenas mudanças. Esta 

questão começa por ser, em primeiro lugar, um problema de mentalidades. Os esforços que são 

feitos em termos legais para que se combata a discriminação nem sempre são suficientes, 

quando as ações não preveem a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. A falta de 

oferta turística, que varia proporcionalmente à procura, é um reflexo desta falta de sensibilidade 

da comunidade para as questões da acessibilidade. 

 

Referências bibliográficas  

- Jardim, M. (2014). Condições de acessibilidade no espaço público: O caso do centro histórico 

da cidade do funchal. Dissertação de Mestrado – Instituto Superior Técnico, Lisboa.  

- Ochoa, M. (2015). Livros sensoriais e sinestésicos: experimentando a arte através dos cinco 

sentidos e da falta deles. Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, - 

Departamento de Artes Visuais – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  

- Organização Mundial da Saúde. (2004). CIF – Classificação Internacional da 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Lisboa.  

- Silva, B. (2016). Turismo e acessibilidade na ilha Terceira: da caracterização das 

necessidades ao design inclusivo de produtos turísticos. Dissertação de Mestrado, Faculdade de 

Economia e Gestão – Universidade dos Açores, Portugal.  



  

 
********************************************************************************************** 

 
 

 
********************************************************************************************** 

22 

ACCESS AZORES | IDITUR | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS © 2018 

- União Europeia. (2015). Prémio Access City 2015 – Exemplos de melhores práticas para 

tornar as cidades da EU mais acessíveis. Reino Unido. 

  



  

 
********************************************************************************************** 

 
 

 
********************************************************************************************** 

23 

ACCESS AZORES | IDITUR | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS © 2018 

AZORES FOR ALL 

Célia Pereira 

Presidente do Conselho de Administração da CRESAÇOR 

 

A CRESAÇOR, com uma Visão alicerçada nos princípios de Economia Solidária, é pioneira na 

implementação e promoção de uma oferta de turismo social e inclusivo no arquipélago dos 

Açores. Promovemos, desde 2005, a democratização do turismo na Região, oferecendo 

informações, serviços e atividades adaptadas aos residentes e turistas com ou sem necessidades 

especiais.  

Em 2014, criamos e registamos a marca AZORES FOR ALL, porque estamos convencidos que 

uma viagem inesquecível começa bem antes da partida, no momento da escolha do destino, 

através de informações acessíveis e completas, priorizamos a transparência e os pormenores que 

fazem a diferença. 

Contamos atualmente com um Posto de Turismo Cultural, em Ponta Delgada, e um Posto de 

Eco-Turismo, nas Sete Cidades, resultante de uma parceria com a Associação de Juventude de 

Candelária.  

Enquanto destino turístico, os Açores dispõem de características únicas. A natureza, a 

gastronomia, a cultura, o património material e imaterial propiciam condições excecionais para 

as pessoas, com ou sem necessidades especiais, realizarem férias com qualidade, quer seja pela 

diversidade de desportos de mar e de terra, quer seja pela tranquilidade e segurança que o 

destino oferece. 

O envelhecimento da população e a grande percentagem de pessoas com necessidades especiais 

desejosas de lazer, potencia a expansão deste mercado turístico. São prova disso os nichos de 

mercado de turismo acessível provenientes de países onde este tipo de turismo já está 

sedimentado, nomeadamente o mercado holandês, americano, francês, italiano, alemão, 

canadiano e inglês. 

A Segurança do destino é, na opinião dos turistas que nos procuram, o aspeto mas atrativo da 

escolha do destino Açores. A par disso, o alojamento, o transporte, a restauração, a animação 

turística e os equipamentos de apoio específicos às suas necessidades (cadeiras de rodas 
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manuais, cadeiras de banho, camas articuladas, elevadores transferência), constituem elementos 

essenciais na escolha do destino. Os Açores têm procurado adaptar-se a estas especificidades e 

ao seu crescimento, disponibilizando infraestruturas cada vez mais acessíveis em toda a região. 

Contudo, existe um longo caminho a percorrer, quer pela quantidade de pessoas que nos 

procuram diariamente, quer pela constante necessidade de adaptar a oferta às reais necessidades 

dos turistas. 

Na Região existem cerca de 36.713 pessoas com algum tipo de necessidade especial (segundo 

os Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística – Região Autónoma dos Açores). Este 

panorama estatístico serve de mote ao trabalho que realizamos, quer seja com a população local, 

promovendo atividades de lazer para as instituições de cariz social, quer com os turistas com ou 

sem necessidades especiais que procuram os Açores para passar férias. 

O trabalho que desenvolvemos, nomeadamente enquanto marca Azores For All, traduz-se não 

só em números estatísticos, mas essencialmente na satisfação dos clientes que usufruem dos 

nossos serviços. Sendo exemplo disso os dados referentes ao período de 2005-2018, onde 

realizamos mais de 24.524 atendimentos/informações nos nossos postos de Turismo Cultural, 

em Ponta Delgada, e no posto de Eco-Turismo, nas Sete-Cidades, ao acompanhamento turístico 

de mais de 13.722 turistas e de 5.666 utentes de instituições sociais, e, ainda, os cerca de 4.871 

participantes do Programa “Meus Açores, Meus Amores”, iniciativa do Governo Regional dos 

Açores que possibilita à população sénior viajar para uma ilha dos Açores à sua escolha, e que 

temos tido a honra de dinamizar, assegurando a animação turística. 

Relançamos recentemente o site www.azoresforall.com com uma nova imagem e com uma 

navegação mais acessível com informação sobre toda a nossa oferta turística, que inclui trilhos 

pedestres com ou sem joellette, passeios de canoa, passeios de bicicleta, jipe tours, jogos 

tradicionais e adaptados, tours culturais e tour em carrinha adaptada. 

Da oferta dos nossos serviços a clientes individuais, grupos particulares, agências de viagem, 

operadores turísticos, entre outros, destacamos em especial os Roteiros Culturais que, 

valorizando o património material e imaterial, procuram dar a conhecer a identidade e cultura 

açoriana, revisitando a sua história, tradições e manifestações religiosas. E, porque a par das 

pessoas a natureza é do melhor que os Açores têm para oferecer, os nossos Programas Natureza 

e Turismo Ativo constituem, igualmente, uma oferta de excelência pois permitem usufruir de 

uma harmoniosa e mais do que perfeita ligação entre a terra e o mar.  
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ACESSIBILIDADE CULTURAL: UM (AINDA) TÉNUE RAIO CINTILANTE 

QUE PENETROU NA MASSA NEBULOSA 

Dália Paulo 

Presidente da Direção da Acesso Cultura 

 

A Acesso Cultura foi criada em 2013 por 17 profissionais do sector cultural. O seu predecessor, 

GAM – Grupo para a Acessibilidade nos Museus, funcionou entre 2003 e 2013 como um grupo 

informal de trabalho para a promoção do acesso aos museus. Considerando as limitações criadas 

pela informalidade da sua existência e o facto do acesso ser uma questão central para todo o 

sector cultural (e não apenas para os museus), avançou-se em 2013 com a criação da Acesso 

Cultura. 

Trata-se de uma associação cultural, sem fins lucrativos, que promove o acesso – físico, social, 

intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural. Reúne hoje (2018) 131 associados ativos, 

dos quais 112 individuais e 19 institucionais. Entre os seus objetivos, podemos destacar: 

• Colocar as questões relacionadas com o acesso no centro da reflexão e da prática do 

sector cultural; 

• Contribuir para a preparação técnica dos profissionais da cultura: 

• Promover o diálogo e a reflexão sobre as questões do acesso em foruns públicos; 

• Intervir publicamente sempre que o direito de acesso à cultura não seja respeitado. 

A Acesso Cultura procura ir ao encontro da sua missão através de: 

• Cursos de formação: aborda-se diversas temáticas relacionadas com o acesso nas suas 

três vertentes (física, social, intelectual), tal como: atendimento a pessoas com necessidades 

especiais; comunicação acessível; websites e documentos digitais acessíveis; design inclusivo; 

marketing digital; direito de autor e domínio público; serviços educativos; acolhimento e 

fidelização de públicos; planos de emergência e deslocação de pessoas com deficiência, entre 

outros. Procuramos estar atentos às necessidades dos nossos colegas e às temáticas que 

requerem maior atenção, introduzindo todos os anos 1 ou 2 temáticas novas. 



  

 
********************************************************************************************** 

 
 

 
********************************************************************************************** 

26 

ACCESS AZORES | IDITUR | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS © 2018 

• Conferência anual: o encontro anual, realizado em Outubro, que procura trazer para 

discussão temáticas raramente ou nunca abordadas noutros seminários e conferências do sector, 

dando, assim, continuidade, aos seminários anuais realizados entre 2006 e 2013 pelo GAM. 

Assuntos como as redes sociais, a linguagem clara, a relevância dos conteúdos ou os projectos 

participativos têm esgotado as salas onde se realizaram nos últimos anos as nossas conferências. 

Em 2018, o tema a discutir será a presença LGBTQI+ no Ano Europeu do Património Cultural 

(17 de Outubro, Biblioteca Municipal de Marvila, Lisboa). 

• Debates públicos: a intenção é abrir a conversa sobre os assuntos relacionados com o 

acesso a todos os interessados, também fora do ciclo dos profissionais do sector cultural. Trata-

se de encontros informais (dos quais existe um breve registo no nosso website) que se realizam 

em seis cidades diferentes: Évora, Funchal, Lisboa, Porto, Vila Nova de Famalicão e uma 

cidade algarvia, escolhida de acordo com o tema a debater, 

• Diagnósticos de acessibilidade, consultorias e outros estudos: é a componente de 

prestação de serviços que procuram apoiar as entidades culturais na identificação de barreiras à 

sua oferta e na implementação de medidas para que as mesmas possam ser ultrapassadas e 

avaliadas. Valerá a pena consultar no nosso website a secção das nossas publicações. 

 

Os membros da Direção e os nossos associados participam frequentemente em conferências e 

encontros partilhando a nossa experiência e conhecimentos. Através das redes sociais 

(Facebook, Twitter, LinkedIn) partilhamos também muitas notícias e estudos relacionados com 

a nossa missão e atividade. Por último, procuramos estabelecer relações de cooperação com 

organismos congéneres, nacionais ou estrangeiros ou outros que se revelem úteis à prossecução 

dos nossos fins. 

Para dar maior visibilidade à implementação de boas práticas no acesso à cultura em Portugal, 

instituímos em 2014 o Prémio Acesso Cultura, que pretende distinguir, divulgar e promover 

entidades (privadas, públicas, cooperativas, associações e outras) e projetos que se diferenciam 

pelo desenvolvimento de políticas exemplares e de boas práticas na promoção da melhoria das 

condições de acesso – nomeadamente físico, social e intelectual. Pretende ainda criar exigência 

junto dos cidadãos, com vista à melhoria da acessibilidade, assumida como um todo (consultar 

lista de premiados). 
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Em 2017 foi instituído um outro prémio, o Prémio Acesso Cultura – Linguagem Clara. Desde a 

sua fundação, a Acesso Cultura tem procurado promover a reflexão e as boas práticas na 

comunicação escrita, tanto no que diz respeito à relevância da informação para os destinatários 

finais, como no que diz respeito ao uso de linguagem simples, acessível. Através do curso 

“Comunicação Acessível: design de comunicação e linguagem simples” (que teve várias 

edições, sempre esgotadas, em diferentes pontos do país), assim como da promoção de debates e 

conferências e da partilha de notícias sobre estes temas, a Acesso Cultura pretende manter a 

reflexão viva, sempre presente, incentivar e ajudar na passagem da teoria para a prática, sendo 

esta uma forma de contribuir para o acesso à cultura. O Prémio Acesso Cultura – Linguagem 

Clara é um prémio de reconhecimento que vem complementar este esforço, procurando criar 

uma motivação adicional para estudar, implementar e dar a conhecer as boas práticas (consultar 

lista de premiados). 

O apoio e a realização de investigação em torna da acessibilidade e, a consequente, criação de 

uma base bibliográfica nacional sobre as questões da acessibilidade e inclusão na área cultural, 

quase inexistente em Portugal, é outra vertente que a Acesso Cultura tem vindo a trabalhar e que 

recentemente tem realizado algumas publicações, uma com o balanço dos primeiros três anos da 

Acesso Cultura (consultar Acesso Cultura 2013-2016: o que mudou?) e  a A Inclusão de 

Migrantes e Refugiados: O Papel das Organizações Culturais (2017), publicação que pretende 

contribuir para colmatar algumas necessidades dos profissionais do sector cultural para trabalhar 

esta temática, a obra inclui entrevistas, um manual com recomendações, contactos úteis e 

referências bibliográficas (consultar A inclusão de migrantes e refugiados: o papel das 

organizações culturais | Acesso Cultura). 

No que diz respeito aos serviços que tornam a oferta cultural acessível, a Acesso Cultura tem 

contribuído para o reforço dos serviços de Língua Gestual Portuguesa e de Audiodescrição em 

teatros e museus. Dada a procura, investiu na formação de mais audiodescritores em Portugal e 

realizou um curso para os profissionais do sector cultural conhecerem melhor as técnicas de 

comunicação aumentativa e alternativa. Introduziu ainda em Portugal, com o apoio da Fundação 

Millennium BCP, as sessões descontraídas - sessões de teatro, dança, cinema ou outro tipo de 

oferta cultural que decorrem numa atmosfera mais descontraída e acolhedora e com regras mais 

tolerantes no que diz respeito ao movimento e ao barulho na plateia, para que todas as pessoas – 

com necessidades específicas, e ainda os seus familiares, cuidadores e amigos - possam usufruir 

do mesmo espetáculo. Em 2018 será lançado, também com o apoio da Fundação Millennium 
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BCP o website Cultura Acessível, para tornar o acesso a estas informações mais fácil para as 

pessoas interessadas, mas também para dar maior visibilidade ao trabalho das entidades 

culturais que investem na acessibilidade e incentivar outras. 

Em 2017, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, a Acesso Cultura realizou em todas 

as comunidades intermunicipais do país e nas regiões autónomas as jornadas “Além do Físico: 

Barreiras à Participação Cultural”. Considerámos que o acesso à cultura envolve mais que 

rampas e casas de banho adaptadas. Num sector que se habituou a pensar e a afirmar que em 

Portugal não existe interesse pela cultura ou que os portugueses são pouco cultos, pareceu-nos 

urgente discutir com os nossos colegas uma visão mais holística do que constitui „acesso‟ e que 

estes pudessem tomar consciência das barreiras – físicas, sociais e intelectuais – que muitas 

vezes eles/nós próprios criamos no acesso à cultura. Foi feito um registo do que aprendemos e 

do que os participantes partilharam connosco – por via de inquéritos e fichas de avaliação, mas 

também na discussão que teve lugar nas próprias jornadas e complementámos estes dados com 

seis entrevistas com os responsáveis de projetos que estão a ser desenvolvidos em vários pontos 

do país – Ana Gil e Nuno Leão, Terceira Pessoa, Castelo Branco; Dora Barradas, Biblioteca 

Municipal Dr. Estanco Louro São Brás de Alportel; Henrique Amoedo, Dançando com a 

Diferença, Funchal; Ana Bragança e Ricardo Baptista, Ondaamarela, Guimarães; Virgínia 

Gomes, Museu Nacional Machado de Castro, Coimbra; e, Jesse James & Sofia Botelho, Walk & 

Talk, Ponta Delgada. 

Consideramos que o trabalho realizado pela Acesso Cultura concorre, à sua medida, para 

inverter os números do estudo da Universidade de Surrey, Ingraterra (2015) “Economic impact 

and travel patterns of accessible tourism in Europe”, que nos alerta para o impacto negativo na 

economia europeia pelos destinos turísticos não estarem acessíveis. Conscientes de que toda a 

cadeia de valor da economia do Turismo deve estar adaptada – transportes, alojamentos, 

restauração, espaços públicos, serviços e espaços de divertimento, visita e animação – e que este 

é um trabalho que nunca termina e que se faz perspectivando caminhos de curta, média e longa 

duração, a área cultural, aqui como em outros casos, pode servir de alavanca e de motor de 

transformação e, em muitos aspectos da sociedade, de forma disruptiva, pode mesmo ser o mote 

inicial para, a partir dela, se modificar toda a prática de acessibilidade de uma cidade ou de uma 

região. 

Em Portugal, na área do Património, foi realizado o “Estudo de Públicos de Museus Nacionais”, 

promovido pela Direção-Geral do Património Cultural (2015), o qual demonstra como ainda é 
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redotor e fechado o conceito de acessibilidade visto pelo público, cingindo-se a rampas, 

maquetas e audioguias. Por outro lado, o estudo apresenta resultados muito positivos 

relativamente a sinalética a a informação de sala, devendo a leitura dos resultados ser cruzada 

com o perfil do inquirido, para que possamos ter indicadores mais fiáveis do que estamos a falar 

no que respeita à percepção da acessibilidade pelo público em geral.  

Estes estudos e análise dos seus resultados têm permitido à Acesso Cultura desenvolver, 

reequacionar, debater e promover ajustes no serviço de presta à comunidade cultural nacional. 

Pelo que, pode afirmar-se que o trabalho da Acesso Cultura, na área da acessibilidade, pauta-se 

pela responsabilidade e compromisso para transformar as práticas culturais em acessíveis como 

ponto essencial de humanidade, de respeito e de dignidade do outro. Não se trata de uma 

questão do „outro‟, mas de uma questão nossa, de todos nós, que temos de estar implicados e 

para isso, considera a Acesso Cultura, que só se implica quem conhece, quem tem as 

ferramentas necessárias para fazer a diferença. Assim, acreditamos que só com formação e 

trabalho continuado ao nível das equipas, integrando pessoas com necessidades especiais nas 

mesmas, se pode contribuir para cumprir um princípio constitucional - o de acesso aos bens 

culturais por todas as pessoas interessadas.  

Não pretendemos alimentar a compartimentação dos chamados “públicos”, a ideia da oferta 

cultural “especial” para pessoas “especiais”, a constante dependência de terceiros. Queremos 

contribuir para a criação de espaços de encontro, onde as pessoas possam estar juntas e 

conhecerem-se umas às outras e onde a diferença possa ser encarada com naturalidade, onde a 

diferença seja mainstream. 
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BRENDAIT - PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE TURISMO 

ACESSÍVEL E INCLUSIVO NA REGIÃO CENTRO 

Dinis Duarte 

Perfil - Psicologia e Trabalho, Lda. 

 

Encontra-se em curso na Região Centro de Portugal um inovador projeto de Turismo Acessível 

e Inclusivo chamado BRENDAIT - Building a Regional Network for the Development of 

Accessible and Inclusive Tourism. 

Este Projeto consiste na conceção e aplicação de uma metodologia piloto de dinamização da 

transformação de um território num destino turístico acessível e inclusivo e assenta no 

desenvolvimento de uma parceria regional que envolve diversos agentes (públicos e privados) 

da cadeia de valor turística assim como organizações do setor social. 

Pretende-se contribuir para a constituição de uma Rede Regional de Turismo Acessível e 

Inclusivo que preste serviços de qualidade a turistas com necessidades especiais, ou seja, 

turistas que, no decurso das suas viagens, apresentam necessidades decorrentes de vários tipos 

de limitações relacionadas com as suas condições gerais de saúde (deficiência, processo de 

envelhecimento, alergias e intolerâncias respiratórias e alimentares, sequelas de diversas 

patologias, caraterísticas físicas excecionais e situações pontuais de redução de mobilidade). 

Este Projeto, dinamizado por um consórcio constituído pela consultora PERFIL – Psicologia e 

Trabalho, Lda., pela Turismo do Centro de Portugal (TCP), pela Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril (ESHTE), pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e pela European 

Network for Accessible Tourism (ENAT), visa a construção de uma Rede de Turismo Acessível 

e Inclusivo num território teste localizado em 8 municípios do litoral oeste (Alcobaça, Batalha, 

Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche e Torres Vedras). 
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O Projeto BRENDAIT tem uma duração de 18 meses (de 19/09/2015 a 19/03/2017) e conta 

com o envolvimento de diversos agentes, públicos e privados, da cadeia de valor turística 

(hotéis, restaurantes, empresas de animação turística, museus, monumentos, transportes, postos 

de informação turística, etc.) que desejam proporcionar neste território serviços turísticos de 

qualidade para pessoas com necessidades especiais. 

No momento em que se atinge o 1º ano de atividade do projeto, e que coincide com as 

comemorações do Dia Mundial do Turismo (que, este ano, é dedicado ao "Turismo para Todos - 

promover a acessibilidade universal") o consórcio decidiu partilhar com o público os resultados 

alcançados até ao momento que ultrapassam largamente as expetativas iniciais. 

Numa primeira fase o consórcio produziu o Quadro Conceptual e Metodológico do Projeto 

BRENDAIT, um documento extenso que aborda a temática do Turismo Acessível e Inclusivo e 

que procura contribuir para uma necessária clarificação dos conceitos envolvidos nesta área. 

Na segunda fase foram contactados vários agentes, públicos e privados, da cadeia de valor 

turística do território BRENDAIT. De 93 contactos efetuados, conseguiu-se a realização de 76 

reuniões individuais de apresentação do Projeto. 

Na sequência dessas reuniões e da realização de 3 workshops de sensibilização para o tema do 

Turismo Acessível e Inclusivo alcançou-se uma adesão à Parceria Regional BRENDAIT por 

parte de 59 entidades (17 do setor público, 38 do setor privado e 4 do setor social). 

Na sequência da aprovação do Plano Geral de Ação da Parceria Regional (que deu início à 

terceira fase do Projeto) cada uma destas entidades iniciou um trabalho de qualificação dos seus 

serviços para os tornar acessíveis e inclusivos. 

26 destas entidades participaram em ações de formação, apoiadas pelo IEFP, que dotaram os 

recursos humanos de cada parceiro com as competências necessárias para realizar o 

autodiagnóstico das condições atuais de acessibilidade e de atendimento inclusivo da sua 

entidade e elaborar um plano de ajustamentos. 

Nos próximos meses está prevista a continuação do processo de qualificação dos parceiros 

nomeadamente através da realização de várias ações de formação apoiadas pelo IEFP.  
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Algumas ações de formação destinam-se a profissionais da área operacional (rececionistas, 

empregados de mesa, guias, monitores, condutores, técnicos de informação turística, etc) para o 

desenvolvimento de competências de atendimento e de serviço a pessoas com necessidades 

especiais e outras destinam-se a dirigentes e profissionais da área comercial para o 

desenvolvimento de competências de conquista de clientes no segmento do turismo acessível e 

inclusivo. 

Na quarta e última fase do Projeto, com base em toda a experiência acumulada, pretende-se 

construir um Manual sobre o modelo de intervenção utilizado por forma a possibilitar a sua 

adaptação e replicação noutras regiões turísticas contribuindo, assim, para a valorização e 

qualificação de toda a oferta turística regional e nacional. 
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CONSTRUINDO UM NOVO MUNDO INCLUSIVO 

Hugo Vilela 

Places 4 All 

 

Quando pensamos em regiões, tanto em contexto urbano como rural, uma das primeiras 

palavras que nos salta à mente é lugares. Quais os lugares que tanto ansiamos visitar? Aqueles 

espaços de que tanto ouvimos falar e que tanto desejamos experienciar. 

Ora, é precisamente sobre lugares e aquilo que os mesmos nos proporcionam que trata o 

presente artigo. 

Na visita a um espaço físico, seja ele de que natureza for, procuramos constantemente obter 

emoções, conforto e bem-estar, sempre com autonomia no seu usufruto. O restaurante onde tão 

bem se come, o café de rua que serve de palco para convívios e conversas entre amigos, o 

magnífico monumento histórico de visita obrigatória, a universidade, o evento mais badalado da 

cidade ou os parques naturais. Uma região com lugares que proporcionam emoções fortes é uma 

região atrativa. 

Neste sentido, os lugares que transmitem emoções, são aqueles que interagem com as pessoas 

através do seu ambiente físico, sensorial e das relações interpessoais que estabelecem.  

Ambiente físico: as características que permitem que o espaço interaja com quem o frequenta 

através da mobilidade e presença física da pessoa, desde a sua chegada, o usufruto dos seus bens 

e serviços até à sua partida. 

Ambiente sensorial: destacam-se aqui todas as características que tornam possível a interação 

das pessoas no espaço através dos sentidos, como por exemplo o conteúdo visual, os sons, os 

textos ou as cores. 

Relações interpessoais: é a forma como o lugar interage e comunica através de 

comportamentos humanos. 

Mas será que todos os lugares, que juntos completam o puzzle de uma região, estão preparados 

para receber todas as pessoas que os queiram visitar? 
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A verdade é que existem no mundo, mais de 1 bilião de pessoas que têm diariamente desafios, 

tanto na mobilidade como a capacidade de interagir com os lugares através dos sentidos bem 

como aqueles que percepcionam os estímulos de forma bastante mais intensa (exemplo: pessoas 

com autismo). Estas pessoas procuram diariamente lugares que lhes proporcionem autonomia e 

o máximo de conforto possível. Se tivermos em conta que estas pessoas estão quase sempre 

acompanhadas por familiares e amigos, o número aumenta exponencialmente e o problema 

torna-se ainda mais grave. 

Isto sem contar que qualquer um de nós, em algum momento da vida, seja por gravidez, lesões 

ou envelhecimento, perdemos capacidades de mobilidade, sensoriais ou de comunicação de 

forma temporária ou permanente. 

Nesse sentido, na minha opinião, o homem cometeu um erro histórico! Criou produtos e 

serviços, inventou a eletricidade, a arquitetura, o design ou a engenharia. No entanto, esqueceu-

se da acessibilidade como um requisito de qualidade de vida. 

Uma região, com todas as células que incorpora, é um sistema composto por um conjunto de 

lugares que permitem a criação de uma identidade e afetividade. Por outro lado, enfrenta uma 

série de problemas ainda negligenciados pela sociedade, como a violência, a pobreza ou a 

exclusão social e que geram externalidades negativas para os territórios. 

Uma região inclusiva é aquela que procura solucionar essas questões, sejam elas de natureza 

económica, social, política ou cultural, quebrando barreiras e promovendo a inclusão e a 

diversidade humana. 

A diversidade permite que as regiões sejam espaços de produção de conhecimento e de 

inovação, e contribuindo para a resolução dos problemas de raiz, através do aparecimento de 

“changemakers”, que pela sua experiência e visões diferentes, procuram resolver aspetos 

negligenciados, implementando soluções impactantes que beneficiem toda a comunidade e com 

potencial para serem adotadas pela sociedade. 

Vivemos num panorama de constante inovação e progresso. A mudança rotineira, que cada vez 

mais procuramos, mobiliza a sociedade na descoberta de informação imediata relativamente a 

aspetos tão básicos como as condições com que cada lugar conta, numa ótica de receção de 

todas as pessoas. 
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Eu acredito que todos nós podemos contribuir para um novo mundo inclusivo, com lugares de 

todos para todos. Alinham? 
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TURISMO ATIVO PARA TODOS 

Marco Pereira 

Pena Aventura 

 

O Pena Aventura Park é um parque de atividades lúdico e desportos Aventura / Natureza para 

todos, abriu as portas ao público em 2007, atualmente, é considerado um dos principais espaços 

de animação turística do Norte de Portugal. É um parque para todos e um lugar onde a aventura 

nunca tem fim! 

É um destino único e uma referência no Norte de Portugal, localizado em Ribeira de Pena, 

distrito de Vila Real, junto à saída da A7. 

O Pena Aventura Park oferece atividades/experiências para todos, o processo de mudança teve 

início a cerva de 7 anos, sendo nessa altura, a primeira empresa a nível internacional detentora 

da atividade Fantasticable a estar preparada para receber pessoas portadoras de deficiência 

motora na sua atividade bandeira, o Fantasticable.  

O desafio de estudar e adaptar a nossa principal atividade foi sempre encarado como uma 

melhoria a fazer no equipamento, pois sempre existiu a intenção de ser um parque para todos e 

com vários níveis de adrenalina, foi esse o mote e o início de todo o processo do Turismo Ativo 

para todos no Pena Aventura. 

O Turismo Acessível, (Turismo Ativo para todos), atualmente constituiu uma excelente 

oportunidade de negócio, podemos dizer que no Pena Aventura não há barreiras à diversão e a 

adrenalina. Para os aventureiros com mobilidade reduzida, o Pena Aventura oferece políticas de 

acessibilidade nas principais experiências, como por exemplo o Fantasticable e Alpine Coaster, 

esta política permitiu também ter várias pessoas com mais de 80 anos a descerem um dos 

maiores Fantasticable do Mundo, sendo esta pequena inovação no processo tão importante 

quanto a colocação do maior Fantasticable do Mundo em 2017. 

O Pena Aventura Park atualmente tem uma oferta variada de experiências disponíveis para 

todos, pessoas com necessidades especiais (tanto limitações físicas como psicológicas), 

atualmente é frequente acolher grupos organizados com os quais trabalha regularmente: 

Associação Salvador; Campo de férias da ACAPO; CERCIS (Portugal e Espanha); entre outros, 
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este resultado é importante na democratização do turismo ativo e também para o resultado 

financeiro da empresa, pois sendo este resultado positivo mais a empresa vai investir na 

melhoria da sua oferta para todos, na minha opinião este é o melhor caminho a percorrer 

relativamente ao turismo acessível e turismo de natureza.  

No Pena Aventura, os desafios não têm fim e a adrenalina está ao alcance de todos! 
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ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE PARA TODOS – IMPLEMENTAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO 

Paula Teles 

Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade 

 

Resumo 

A cidade é, por excelência, o lugar onde o homem pode encontrar a sua mais expressiva 

dimensão. É o lugar de exponenciais fontes de informação, múltiplas formas de comunicação, 

absoluta mobilidade, diversidade de formações, oportunidade de ofertas, infinitas possibilidades 

de relações sociais. Lugar de encontros, culturas, religiões, mas também memórias, ideias, 

atitudes, aprendizagens. A cidade que é a Polis tem que ser democrática. 

Contudo, a agressividade urbana que se tem vivido nos últimos tempos despoletou a 

desorganização do espaço público, a falta de imagem e qualidade do espaço urbano, com 

consequências no aumento das barreiras urbanísticas e arquitetónicas, que foram expulsando as 

pessoas e impedindo a igualdade de acesso à cidade por todos os cidadãos. Aliás, verifica-se, em 

muitas cidades, a presença de diversas barreiras que dificultam os percursos, tornando-os 

inseguros. 

A ausência de planeamento do território e da mobilidade urbana, e a introdução intrusiva deste 

tipo de soluções, expõe as cidades e as pessoas a situações de perigo. Daí a urgência das 

administrações assumirem atitudes mais preventivas e planeadas, tornando-as acessíveis para 

pessoas com mobilidade condicionada - pessoas com deficiência, idosos, crianças, famílias com 

carrinhos de bebé, entre outros - e sobretudo pensadas para a segurança das pessoas durante as 

suas atividades diárias. 

Estes novos paradigmas, resultantes das sociedades contemporâneas em emergência, colocam-

nos novos desafios, quer do ponto de vista social, quer do planeamento urbanístico, dos 

transportes e da comunicação, na construção de uma cidade segura e acessível a todos, 

suscetível de ser, de novo, a Polis de todas as atividades recreativas do cidadão. 

Assim, a cidade que cresce todos os dias tem de ser projetada a diversas velocidades: se por um 

lado, tem de se adaptar a novos conceitos e estilos de vida, cada vez mais flexíveis e 
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democráticos, através de medidas meramente curativas (como a eliminação de uma simples 

barreira para permitir um sistema de continuidade pedonal), por outro, tem de agilizar os 

mecanismos de índole preventiva, ao planear e projetar a nova cidade que se constrói, 

idealizando-a já para todos. 

Em suma, assumir o planeamento da cidade e a mobilidade urbana de forma holística, integrará 

diversas vantagens para o território. Humanizar as cidades é devolvê-las às pessoas e às suas 

rotinas, tornando-as mais amigáveis, inclusivas, ecológicas e sustentáveis. 

No fundo trata-se de uma nova construção de Cidades de Excelência porque para Todos. 

Palavras-Chave: Acessibilidade, Mobilidade, Desenho Universal, Sustentabilidade Social 

 

1. A Acessibilidade em Portugal: conceitos 

Os conceitos “acessibilidade e mobilidade para todos” começaram a emergir a par dos recentes 

estudos que referem que cerca de 60% das pessoas nos países da OCDE possuem algum tipo de 

mobilidade reduzida. Esta mobilidade reduzida e consequente (in)acessibilidade, provocada por 

barreiras físicas, psicológicas e sociais, impedem a maioria destas pessoas da sua participação 

ativa na vida económica, social e cultural. 

A mobilidade urbana, dados os mais recentes desenvolvimentos dos territórios, colocam a quem 

trabalha estas matérias, novos desafios, do ponto de vista social, planeamento urbanístico, 

transportes e até comunicacionais, na tentativa de construção de uma cidade segura e acessível a 

Todos. 

O envelhecimento da sociedade, com o aumento da esperança média de vida, a intervenção ativa 

da mulher no mundo do trabalho e as novas exigências das pessoas com mobilidade reduzida 

são exemplos destes novos paradigmas. 

O território como um todo mas as cidades, grandes aglomerados, em particular tem de se 

adaptar a estes novos estilos de vida, sendo mais flexíveis e democráticos, através de medidas 

curativas e preventivas, planeando e projetando a cidade para Todos. 

A promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas com mobilidade reduzida, constitui 

uma obrigação cívica de todos os cidadãos. 
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Por sua vez, a acessibilidade e mobilidade está intrinsecamente ligada a inquestionáveis 

vantagens económicas, pois alguns estudos revelam que cidades acessíveis são, efetivamente, 

cidades mais competitivas para viver, trabalhar e visitar. 

Neumann & Reuber (2004), num estudo económico sobre Turismo Acessível para Todos, 

argumentaram a tese que a acessibilidade não era apenas uma questão de pessoas com 

deficiência, mas essencialmente, uma questão económica. Num estudo do INR, I.P. (2012) 

“Turismo Acessível em Portugal - lei, oportunidades económicas, informação”, a partir de uma 

análise do enquadramento legal, do estado da arte e do potencial de mercado do Turismo 

Acessível, propôs a criação de um sistema que permitisse recolher e disponibilizar, de forma 

sistemática, a informação de que os consumidores com necessidades especiais precisam. 

Estudos mais recentes apresentados pela Comissão Europeia “Turismo Acessível na Europa” 

(2014), e tratados pelo Turismo de Portugal IP, abordam o impacto económico do turismo 

acessível na Europa. O estudo “Mapping and Performance Check of the Supply of Accessible 

Tourism Services”, elaborado pela Comissão Europeia (2015), identificou os serviços de 

turismo que contribuem para o mercado do Turismo Acessível evidenciando, mais uma vez, o 

potencial do fator económico associado à acessibilidade. 

Nesta matéria a Legislação Portuguesa é bastante recente (1997 com o Decreto-lei nº 123/1997 

de 22 de Maio e DL 163/2006 de 8 de agosto e pela Lei nº 46/2006 de 28 de agosto) embora 

tenha tomado grande impulso com a publicação do livro “Guia de Acessibilidade e Mobilidade 

para Todos”, elaborado para o Governo Português, e coordenado por  Paula Teles, que desenhou 

a legislação em vigor, apresentando-se como um instrumento precioso no sentido de ajudar 

tecnicamente na descodificação das normas técnicas a aplicar. 

Outros dois marcos na história da acessibilidade, na sua implementação no território, foram a 

Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos e aos Planos RAMPA – Regime 

de Apoio aos Municípios para a Acessibilidade. 

Desde a dinamização do projeto Rede Nacional de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, 

lançado em 2004, como projeto-piloto que permitiu, através de metodologias ativas, obter 

resultados reais de eliminação sistematizada de barreiras arquitetónicas e urbanísticas em vilas e 

cidades portuguesas, até 2008, com o lançamento dos Programas de Promoção da 

Acessibilidade a nível nacional, planos que possibilitaram aos municípios linhas de orientação 
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que dotaram os seus territórios de melhores condições de acessibilidade para Todos que 

Portugal tem dado passos seguros e muito determinados nesta matéria. 

A continuidade destes Planos e Programas permitirá a Portugal, através dos seus municípios, 

diagnosticar os problemas do território, propor soluções, priorizar ações, definir orçamentos, 

envolver atores, integrar agentes alvo, criar modelos temáticos de governança e estimular a 

participação pública. 

Atualmente, o ICVM – Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade, tem primado pela 

implementação de vários projetos a nível nacional e internacional (ICVM Brasil e ICVM 

España) dos quais assumem destaque a Rede de Cidades e Vilas de Excelência 

(http://icvm.pt/redenetwork-cidades-e-vilas-de-excelencia/).É uma rede multidisciplinar, 

integradora, inclusiva e sustentável que estimula a Acessibilidade Universal e promove o 

desenvolvimento territorial em alguns eixos estratégicos. Outro projeto, o Certificado de 

Acessibilidade, permite identificar os locais onde o acesso universal às atividades económicas, 

sociais, culturais e turísticas está garantido, reconhecendo o seu nível de acessibilidade 

(http://icvm.pt/certificado-de-acessibilidade/). 

Por outro lado, os mais recentes desenvolvimentos do mercado nacional como produto turístico 

de excelência (Portugal, melhor Destino Turístico do Mundo - World Travel Awards 2017) têm 

sido uma grande alavanca para o desenho e implementação de soluções de inclusão e 

acessibilidade. O turismo tem sido uma grande oportunidade na Promoção das Acessibilidades 

em Portugal como destino diferenciador. 

Assim, através de projetos do ICVM como a Rede de Cidades e Vilas de Excelência, o 

Certificado de Acessibilidade - Atlas da Acessibilidade, os Itinerários Turísticos Acessíveis, o 

Plano Estratégico de Turismo Acessível, entre outros, tem contribuído para o posicionado de 

Portugal como um país acessível para Todos, apostando estrategicamente na melhoria constante 

do território, e das condições de acessibilidade. 

Os programas de financiamento do Portugal 2020 são outros dos fatores promotores das mais 

recentes políticas e investimentos em planeamento estratégico com vista à qualificação dos 

espaços públicos, à promoção dos modos de deslocação suaves, à mobilidade elétrica, à 

regeneração urbana, e consequentemente à acessibilidade e mobilidade para todos: “As 

intervenções em espaço público ou em edifícios de acesso público devem garantir o respeito 
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pelas condições de acessibilidade e mobilidade para todos.” – nº 4, do Artigo 17.º - Análise e 

Seleção das Candidaturas, do Decreto-Lei n.º 159/2014. 

É, portanto, expectável que a Acessibilidade Universal seja um elemento cada vez mais 

valorizado pelos territórios, promovendo intervenções para Todos. 

Portugal encontra-se, agora, num novo ciclo de análise e avaliação uma vez, que 2017 foi o 

prazo máximo definido em legislação para as necessárias adaptações nesta matéria e porque 

se cumprem 20 anos de aplicabilidade da legislação em Portugal. Há que questionar: os 

territórios já são inclusivos? Quais as novas exigências? As políticas estão a fomentar o direito à 

cidade e ao território? Qual o atual papel dos governantes e dos técnicos? Quais os desafios e os 

objetivos mais recentes? 

Trata-se, portanto, de um novo período para a legislação em vigor que terá que 

exponencialmente tornar Portugal um país acessível, para Todos. 

 

2. Promoção da Acessibilidade e Mobilidade para Todos: dos conceitos às práticas 

Porque um grande número de pessoas, todos os dias, se depara com dificuldades ou se vêm 

impossibilitadas de frequentar locais públicos, devido quer ao conjunto de obstáculos existentes 

na via pública, nos transportes, quer à falta de condições de acesso e de circulação, tanto nas 

ruas como nos edifícios de utilização coletiva, bem como na comunicação, construir cidades 

acessíveis a Todos constitui um imperativo ético e social da atualidade. 

Assim, é de reconhecer o papel inovador dos Planos de Promoção da Acessibilidade, planos 

pioneiros, desenvolvidos a nível local, municipal e sectorial, que integrando diferentes áreas 

temáticas de atuação como Espaço Público, Edificado, Transportes, Informação/Comunicação e 

Infoacessibilidade se constituíram através de diagnósticos aturados em objeto de 

operacionalização de respostas, criando redes acessíveis que abrangeram vários sectores da 

sociedade. 

O diagnóstico das condições de acessibilidade permitiu obter mapas de acessibilidade: percursos 

acessíveis e inacessíveis, possibilitando posterior análise efetiva das diferentes tipologias de 

barreiras e definir e priorizar as melhores soluções. 
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A elaboração de Planos de Promoção da Acessibilidade consiste, essencialmente, no 

cruzamento do diagnóstico urbanístico e arquitetónico do território com o diagnóstico social do 

município, em matéria de necessidades de acessibilidade para Todos. Esta abordagem 

interdisciplinar, com leituras nas diferentes escalas, foi a chave para que se atingissem os 

objetivos do cumprimento dos instrumentos legislativos em vigor (DL 163/06, de 8 de agosto). 

Assim, a metodologia assentou em quatro pilares principais: a Governância, a Participação, o 

Conhecimento e a Formação, e os Estudos a desenvolver em matéria de acessibilidade. Esta 

metodologia estratégica debruçou-se, ainda, sobre as cinco áreas temáticas fundamentais em 

matéria de acessibilidade e mobilidade para Todos: 

a) Espaço Público – Identificação das condições atuais do nível de acessibilidade do espaço 

público, transformando os resultados obtidos em níveis de acessibilidade, de forma a criar 

propostas de intervenção para os arruamentos em estudo (Soluções-Tipo); 

c) Edificado – Identificação das barreiras presentes nos principais edifícios/equipamentos 

âncora de utilização pública, propondo medidas-tipo de correção em matéria de acessibilidade; 

c) Transportes – Levantamento e diagnóstico das condições de acessibilidade dos transportes 

públicos a operar na área de intervenção, classificando o nível de acessibilidade e propondo um 

plano de transportes acessíveis; 

d) Informação e Comunicação/Design – Identificação de barreiras nas áreas de informação e 

comunicação existentes e propor medidas inclusivas de comunicação: braille, iluminação, som, 

textura, contraste; 

e) Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (Infoacessibilidade) – Diagnóstico da 

situação atual da World Wide Web, analisando a Infoacessibilidade, e propondo uma plataforma 

permanente e atualizada do estado da acessibilidade. 

Num sentido mais amplo de disseminação de boas práticas, realizaram-se ações de 

informação/formação sobre acessibilidade e mobilidade para Todos, destinadas aos profissionais 

do município, bem como à comunidade escolar, com o objetivo de sensibilizar a comunidade, 

constituindo uma mais-valia na compreensão da aplicabilidade da legislação e inspirar nos 

responsáveis pelo planeamento, dentro de cada município, a defesa e aplicação de boas práticas 
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no que diz respeito a mobilidade e acessibilidade para Todos, bem como estimular a 

comunidade escolar a atuar como agente de mudança. 

Desta forma simples e de proximidade desenvolveu-se uma atitude preventiva essencial ao 

planeamento da acessibilidade, conseguindo-se fazer dos Planos, instrumentos vivos de 

planeamento e ação, para o presente e o futuro das cidades. 

Em síntese, a elaboração dos Planos de Acessibilidade permitiu o desenvolvimento de estudos 

que servem de suporte aos atuais instrumentos de planeamento, fundamentais na decisão 

política em matéria de acessibilidade e mobilidade para Todos e ainda à elaboração de um 

conjunto de projetos que já “beberam” estes novos conceitos. 

 

3. Certificação da Acessibilidade: Atlas da Acessibilidade 

Um dos passos seguintes e corolário dos Planos de Promoção da Acessibilidade, que incidiram 

num trabalho de Diagnóstico e Implementação de Ações em matéria de acessibilidade e 

mobilidade para todos é a sua Certificação e Divulgação para que em rede haja um 

conhecimento abrangente e uma garantia do que verdadeiramente são os padrões de 

acessibilidade. O Certificado de Acessibilidade ICVM - Atlas da Acessibilidade permite 

identificar os locais onde o acesso universal às atividades económicas, sociais, culturais e 

turísticas está garantido, reconhecendo o seu nível de acessibilidade (http://icvm.pt/certificado-

de-acessibilidade/). 

O Certificado de Acessibilidade tem ainda o objetivo de criar uma diferenciação positiva e de 

atestar a vantagem comparativa dos titulares do certificado, informando os utentes do 

reconhecimento dos lugares que cumprem requisitos em matéria de condições de acessibilidade. 

O Certificado de Acessibilidade é também uma forma de responsabilização coletiva e de adesão 

da opinião pública. Este certificado é mais que um reconhecimento. É uma confirmação da 

orientação universal da entidade que o recebe, é uma demonstração da vontade de abraçar o 

socialmente responsável e de manter uma atitude positiva perante todos. 

Se por um lado a certificação representa um passo em frente em matéria de acessibilidade na 

medida em que fornece informação sobre a possibilidade de acesso a pessoas com mobilidade 
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reduzida aos espaços certificados, por outro, responsabiliza coletivamente e provoca a adesão da 

opinião pública, identifica a conformidade com a legislação e m vigor e contribui de forma 

direta e indireta para o aumento da economia geral de um negócio, de um país e de uma 

sociedade que pretende ser inclusiva. 

O Certificado de Acessibilidade, após a avaliação por peritos é atribuído com base em níveis de 

cumprimento: Nível 1 – Funcional - Cumpre condições de visita e usufruto do espaço em todas 

as valências da sua atividade principal para acesso público; Nível 2 – Amigável - Cumpre o 

nível anterior e ainda disponibiliza materiais e conteúdos que reforcem o bem-estar dos 

utilizadores do espaço certificado. Pode ainda, promover condições de acessibilidade para além 

do âmbito da legislação em vigor, tais como o atendimento e acompanhamento personalizado, a 

criação de materiais informativos e informatizados ou ainda, o reforço nas complementaridades 

da acessibilidade universal capaz de integrar todos nas diferentes componentes sociais, culturais 

e turísticas e Nível 3 – Excelência - Cumpre os níveis anteriores e cria, ainda, condições para se 

poder exercer a atividade profissional com as suas diferentes limitações. Este nível, diretamente 

ligado à empregabilidade, assume um papel determinante no conceito mais universal da 

promoção da acessibilidade, e, consequentemente, considerado de excelência. 

A atribuição do Certificado de Acessibilidade é antecedida de uma avaliação por peritos, que 

através de checklist exaustiva, em cumprimento da legislação das acessibilidades (DL 163/2006 

de 8 de agosto), fazem a avaliação do local, desenvolvem o Relatório de atribuição do 

Certificado. A atribuição do certificado realiza-se em evento público. 

 

4. Conclusões 

Os desafios que se colocam atualmente aos municípios portugueses, em cumprimento da 

legislação e orientações estratégicas, remetem para exigências cada vez maiores ao nível da 

construção de territórios socialmente mais inclusivos. É necessária a promoção de uma 

sociedade com novas formas de mobilidade e acessibilidade, numa era de total informação e 

comunicação, traduzida por uma Europa socialmente mais envelhecida, turisticamente mais 

diversificada e culturalmente mais heterogénea. 
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Embora a cidade seja o lugar dos sonhos, como expressa Borja (2002), ela tem de conter 

realidades para diferentes tipos de atores pois é também um lugar de mobilidade em que é 

preciso compreender as novas realidades urbanas e sociais; incluir nessa representação de fluxos 

, as formas e modos de ir de um lugar para o outro; saber quem os faz, quais os motivos e 

quando são feitos; perceber os novos ritmos de vida que hoje desenham os Territórios (sociais) 

da Mobilidade, como tão bem expressa Paula Teles (2005). A cidade deve ser entendida nas 

suas diversas funções: a cidade para habitar, trabalhar, visitar, ... 

Portugal tem já instituída uma dinâmica de planeamento e projetos que estimulam a criação de 

uma maior cultura de mobilidade. Atualmente, o efeito do trabalho desenvolvido é notório, 

sendo a sua preponderância para a sociedade, cada vez mais, fulcral no desenvolvimento 

territorial. O Portugal 2020 é exemplo da evolução do tema na agenda nacional, enquadrando a 

Acessibilidade Universal, como elemento-chave na avaliação das ações candidatáveis a 

financiamento. 

A imprescindibilidade de garantir o cumprimento da legislação em vigor, determina a 

importância da Acessibilidade para Todos, na sociedade e cidades de futuro, assumida já, em 

documentos estratégicos como os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, os Planos 

de Ação para a Regeneração Urbana, os Planos de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável, 

entre outros. 

Simultaneamente, a dinamização de alguns projetos, a nível nacional, têm permitido apoiar a 

implementação desta matéria, através das redes de partilha de informação e cooperação 

estratégica. 

O ICVM – Instituto de Cidades e Vilas com mobilidade, através de projetos como Rede de 

Cidades e Vilas de Excelência, o Certificado de Acessibilidade - Atlas da Acessibilidade, os 

Itinerários Turísticos Acessíveis, a presidência da CT177 – Acessibilidade e Design Inclusivo – 

IPQ, entre outros, assume-se como uma das entidades, a par de outras a nível nacional e 

internacional, que pugnam por uma visão holística sobre a qualidade urbana das cidades que se 

querem inclusivas e acessíveis. 

O ICVM aposta, ainda, na realização de Seminários, Conferências, Workshops, Ações de 

Formação e Sensibilização e Publicações Técnicas em Matéria de Acessibilidade e Mobilidade 

para Todos, destinado a um alargado leque de públicos, que inclui a comunidade escolar, com o 
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objetivo de sensibilizar e formar novas mentalidades e inspirar na defesa e aplicação de boas 

práticas como agentes de mudança. 

Caminhamos, portanto, para uma sociedade de futuro, onde a Acessibilidade Universal 

qualificará os territórios físicos e sociais, e Todos os cidadãos poderão viver a cidade sem 

barreiras, usufruindo dos espaços verdes, do comércio, e de todas as suas valências. 

Dadas as novas tendências, mais que um dever social, corresponde a uma vantagem competitiva 

para as cidades e todos os que a habitam, nela trabalham ou visitam, dinamizando a construção 

de uma nova cultura de mobilidade e acessibilidade para Todos. 

20 anos volvidos, o esforço não foi inglório e é hoje determinante para o desenvolvimento 

sustentável e inclusivo do território. 
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ACESSIBILIDADE UNIVERSAL NO TURISMO – ENSINO E POLÍTICAS 

Tiago Valente 

Access Azores 

 

Resumo 

Expressões como turismo acessível, inclusivo, turismo para todos, desenho universal e 

acessibilidade estão presentes nas comunicações e apresentações das mais diversas 

personalidades, entidades e instituições. Importa salientar que o acesso universal aos lugares é, 

antes do mais, um direito consagrado em legislação, como é igualmente uma responsabilidade 

social perante aqueles que de forma temporária ou permanente possuem mobilidade reduzida ou 

condicionada, deficiência ou qualquer tipo de necessidade especial. Considerando que a 

educação e sensibilização para estas temáticas podem contribuir significativamente para uma 

maior consciencialização e para o desenvolvimento de serviços turísticos mais inclusivos, 

pretendemos investigar se os cursos de turismo abordam a temática da acessibilidade universal e 

outras expressões similares, bem como analisar se a mesma está presente nos planos 

estratégicos turísticos e nos respetivos instrumentos financeiros existentes nos arquipélagos dos 

Açores e da Madeira, pretendendo que a futura tese seja vista como um documento de apoio a 

futuras decisões. 

 

Estado da Arte 

O turismo em Portugal tem demonstrado o seu potencial de desenvolvimento e de afirmação dos 

mais diversos territórios e regiões, a par de uma crescente evolução de acordo com os últimos 

dados do Eurostat (2017). Analisando as estatísticas do Banco de Portugal (2016) dos últimos 

anos, verificamos que o setor é, indubitavelmente, um pilar económico deveras pertinente para a 

nossa sociedade e estratégico para o desenvolvimento local que se pretende sustentável, justo, 

acessível e equitativo. 

Mas se o turismo é a visita, experiência e vivência dos lugares (Hayllar, Griffin, & Edwards, 

2008), importa referir que o seu acesso é muitas vezes impossibilitado devido à existência de 

diversos tipos de barreiras. A acessibilidade universal aos lugares é considerada um requisito no 
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planeamento e ordenamento (Burgstahler, 2009, 2015; Carr, Weir, Azar, & Azar, 2013; Mace, 

2012) de forma a facilitar o acesso autónomo por parte dos atuais e futuros utilizadores. Se por 

um lado existe a necessidade de repensar os lugares numa perspetiva do acesso universal e de 

humanização (Hayllar et al., 2008), por outro lado o turismo poderá ser um setor económico 

para atingir esse mesmo objetivo (Souca, 2008). 

A acessibilidade universal no turismo, bem como em outras áreas e setores, deve ser tida em 

consideração aquando do planeamento, mas também a importância que a mesma possui na 

afirmação e promoção da sustentabilidade social e de desenvolvimento de sociedades e 

territórios. Se o turismo pode contribuir para a afirmação da acessibilidade universal aos locais e 

lugares, será esta mesma acessibilidade que poderá contribuir para a sustentabilidade social já 

que permite que todos possam participar ativamente na sociedade onde se encontram inseridos, 

independentemente do tipo de necessidade, deficiência ou outro condicionalismo humano, 

evitando e minimizando o sentimento de exclusão a que muitos estão sujeitos. 

O aumento da esperança de vida, ao provocar um crescimento da população idosa, constitui per 

si, uma causa direta para o aumento das deficiências e incapacidades associadas ao 

envelhecimento. De acordo com Pimenta e Salvado, um exemplo simples “é a ideia de que as 

rampas são construídas para as pessoas com deficiências motoras em cadeira de rodas, quando 

na verdade deverão ser planeadas com base neste novo paradigma de que deficiência e 

envelhecimento são dois fenómenos que caminham lado a lado (…)” (2011, p. 162). 

Apesar das variações existentes na definição, contextualização e enquadramento do desenho 

universal, ele é unânime entre os diversos autores que o objetivo são as pessoas: garantir que os 

ambientes, locais, lugares, serviços, estruturas, infraestruturas e superestruturas possam ser 

utilizados pelo maior número de pessoas possível tendo em consideração a universalidade 

humana. 

Analisando a literatura verificamos uma ligação de proximidade e de correlação entre a temática 

da acessibilidade universal e a temática da incapacidade e/ou deficiência. Não é propriamente de 

admirar que assim o seja já que as questões da acessibilidade são bastante pertinentes e 

essenciais para uma população cujas características se insiram nestas temáticas (incapacidade 

e/ou deficiência). 
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Objetivos 

Tendo em consideração o acima exposto pretendemos dar resposta à questão base de partida: 

“Está a temática da acessibilidade universal presente nos cursos de turismo e nos planos 

estratégicos regionais dos arquipélagos dos Açores e da Madeira?”. Após a definição da 

pergunta de partida foi delineado um conjunto de objetivos específicos (OE) a serem 

concretizados, nomeadamente: (1) Avaliar o ensino da acessibilidade universal nos planos 

curriculares dos cursos de turismo; (2) Caracterizar a perceção que os discentes e docentes têm 

sobre a acessibilidade universal no turismo; (3) Identificar as estratégias desenvolvidas pelos 

organismos públicos regionais na promoção da acessibilidade universal; (4) Verificar se os 

incentivos financeiros e programas operacionais integram critérios de seleção sobre a 

acessibilidade universal; (5) Determinar se a temática da acessibilidade universal está presente 

nos planos estratégicos regionais de turismo e nas políticas do setor. A escolha do território e do 

objeto de investigação apesar de ser, numa primeira instância, visto como bastante abrangente e 

alargado, é uma decisão sensata e consciente por parte do investigador, já que possui facilidade 

nas deslocações entre os dois arquipélagos e, dentro destes, detém uma vasta rede de contactos 

nestas áreas e em diversas organizações. A decisão de escolha dos arquipélagos prende-se ao 

facto de estes serem os únicos destinos insulares de Portugal. Este projeto de investigação 

procurará contribuir significativamente para a afirmação da acessibilidade universal no turismo 

e no ensino como nas áreas contíguas, procurando que se assuma como um instrumento e uma 

ferramenta de análise e de apoio à decisão nas áreas em apreço. Temos assim dois grandes 

objetivos: identificar o ensino da acessibilidade universal nas Escolas de Hotelaria e Turismo e 

nas Universidades (OE 1 e 2); e verificar se a acessibilidade universal faz parte integrante dos 

planos e documentos estratégicos e financeiros (OE 3, 4 e 5). 

 

Descrição Detalhada 

Tendo em consideração o apresentado anteriormente pretende-se neste tópico fundamentar e 

definir os métodos para a investigação. De acordo com Freixo (2009, p. 80) o conceito de 

método, apesar de não ser amplamente consensual, é o “conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 

válidos e verdadeiros –, traçando o caminho a ser seguido, detetando erros e auxiliando as 

decisões do investigador”. 
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Considerando que iremos abordar uma visão tripolar (acessibilidade universal, turismo e o 

ensino) optámos por uma investigação por métodos mistos (mixed methods) já que 

consideramos que esta é a estratégia que melhor se enquadra na problemática em questão. 

Tornou-se também evidente que a “abordagem interpretativista” possui o perfil mais adequado 

ao pretendido, já que “o mundo não é visto como uma realidade objetiva, inerte e exterior às 

ações, vidas e crenças das pessoas (…), mas sim um conjunto de mundos subjetivos que vai 

sendo esculpido através da iniciativa, perceções e valores humanos” (Rhodes & Wilson, 2010, 

p. 33). 

A investigação por métodos mistos é uma integração sistemática de métodos qualitativos e 

quantitativos num estudo, com o intuito de obter uma visão integrada e abrangente bem como 

uma compreensão mais aprofundada do fenómeno em estudo (Duarte, 2009). Por outras 

palavras é o desenho de investigação no qual o/a investigador/a recolhe, analisa e interpreta 

dados qualitativos e quantitativos (mistos) num único programa de investigação. Na mesma 

linha de pensamento Creswell (2007, p. 27) refere que a pesquisa de métodos mistos baseia-se 

numa “abordagem de investigação que combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa” 

ao longo de um trabalho de investigação. 

Foi a partir desta premissa que procurámos e selecionámos um conjunto de técnicas que nos irão 

permitir atingir os objetivos previamente formulados, tendo em consideração a natureza da 

investigação. Assim iremos utilizar como técnicas de recolha de informação a entrevista aberta 

e/ou semiestruturada, o inquérito por questionário e a análise e pesquisa bibliográfica. 

Optaremos na apresentação e interpretação dos dados recolhidos por uma abordagem 

combinada já que a base da nossa investigação é ela também uma investigação por métodos 

mistos. É extremamente importante que quando se opta por um mix de métodos que esta 

decisão seja tomada em consideração ao longo de todo o projeto de investigação e onde a 

apresentação e discussão dos resultados tem um papel preponderante (Paranhos, Filho, Rocha, 

Júnior, & Freitas, 2016) na interpretação dos mesmos (gráficos, tabelas, ilustrações e outros de 

natureza análoga). Assim no que respeita aos inquéritos por questionário a apresentação dos 

dados recolhidos terão uma forma gráfica e ilustrativa com a respetiva interpretação textual, 

podendo existir informações comparativas entre as duas regiões; no que respeita às entrevistas 

abertas e/ou semiestruturadas bem como aos planos estratégicos iremos recorrer à análise de 

conteúdo. 
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O objetivo que o investigador pretende atingir é o que Nisbet (1992, citado por Coutinho, 2015, 

p. 33) chama de “investigação orientada à decisão e mudança”. Este foi e continua a ser o desejo 

do investigador, que vai muito além de um debate ontológico e epistemológico, técnicas e/ou 

métodos, mas sim que o produto final seja percecionado como um projeto de orientações, 

considerações e caminhos de médio e longo prazo que possibilite essa visão tripolar entre o 

ensino da acessibilidade universal no turismo. 

Nesta linha de pensamento surgem autores como Howe (1988) e Jonhson e Onwuegbuzie 

(2004) que defendem a necessidade das combinações metodológicas. Howe (1988) refere 

mesmo que “há que encontrar uma perspetiva epistemológica capaz de superar o antagonismo 

integrando aspetos de um e de outro dos paradigmas diletantes”. Assim o investigador procura 

no seu projeto de investigação aquilo que alguns autores vêm defendendo ao longo dos últimos 

tempos: “há que superar a dicotomia qualitativo/quantitativo se queremos melhorar a 

conturbada reputação da utilidade (e qualidade) da investigação em ciências sociais e humanas” 

(Coutinho, 2015, p. 35). 

Podemos enquadrar este projeto de investigação em dois momentos temporais: um primeiro a 

ser realizado na região autónoma da Madeira onde se irá proceder à recolha da informação 

necessária e posterior tratamento e análise, estando devidamente calendarizado com as 

entidades, instituições e personalidades, nomeadamente Universidade da Madeira, Escola de 

Hotelaria e Turismo e departamentos do Governo regional e associações. Posteriormente, e por 

ter uma maior facilidade no que respeita à mobilidade, a região Açores já que resido e onde 

tenho acesso privilegiado às entidades e organizações onde se irá proceder à recolha da 

informação. 

Anexamos, para uma melhor visualização, um cronograma com a calendarização das diversas 

tarefas, objetivos e respetivas técnicas. 

 

Resultados Preliminares 

Salientamos, nesta fase inicial do projeto de investigação, os seguintes resultados e conclusões: 

- Os planos estratégicos regionais de turismo quer dos Açores quer da Madeira, não possuem 

qualquer menção à expressão turismo acessível ou outro de natureza análoga. A palavra 
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acessibilidade é entendida nos documentos na perspetiva de “acesso à região” e não o acesso 

físico, sensorial e cognitivo aos lugares e locais, ou no conjunto das características de um 

serviço, equipamento ou edifício que permitem o acesso de todas as pessoas, incluindo aquelas 

com mobilidade reduzida ou com necessidades especiais; 

- Os programas operacionais em vigor e respetivos instrumentos financeiros dos Açores e da 

Madeira possuem indicação e/ou orientação para a necessidade de garantir os requisitos legais 

em termos de acessibilidade conforme legislação em vigor. Encontramos igualmente taxas de 

majoração para os promotores que apostem na área da acessibilidade universal no turismo; 

- No que respeita ao ensino profissional nas escolas de hotelaria e turismo dos Açores e da 

Madeira (mas que é igual no panorama nacional) e em consonância com o Catálogo Nacional 

das Qualificações (CNQ) existe um longo caminho a percorrer. O CNQ é a base dos cursos 

existentes quer nas escolas de hotelaria e turismo quer das escolas profissionais. Na área 812 

(Turismo e Lazer) que possui um total de 9 cursos, totalizando 362 Unidades de Formação de 

Curta Duração (UFCD), 8900 horas de formação, apenas 2 UFCD com um total de 50 horas é 

sobre Turismo Acessível/Inclusivo. 
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