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Introdução 
Os Módulos de Formação em Competências Digitais para o Turismo Acessível Online fazem 
parte do Campus Virtual TOURISTIC, segunda Produção Intelectual do projeto. O Campus 
Virtual foi concebido e configurado como um conjunto de serviços interativos online, 
fornecendo aos participantes acesso a informação, ferramentas e recursos, e destinado a 
apoiar a execução e gestão educativa. 

Objetivos do Campus Virtual TOURISTIC  

 Melhorar as competências digitais dos professores e formadores do EFP Inicial e EFP 
Continuação para facilitar a interação com ambientes de aprendizagem virtual através 
de um Guia Instrucional Online sobre Competências Digitais para Aprendizagem 
Virtual 

 Fornecer Módulos de Formação sobre Competências Digitais para Turismo Acessível 
Online, desenvolvidos com base no Quadro Europeu de Referência (IO.1) 

 Fornecer acesso a Cursos Abertos Online VET (VOOC) dirigidos a professores de EFP-I 
e EFP-C, organizados em áreas, níveis e unidades. 

O Campus Virtual TOURISTIC contém recursos educativos abertos inovadores, incluindo 
conteúdos de formação, atividades práticas e métodos de avaliação a serem utilizados pelos 
professores do I-VET e do C-VET para formar Competências Digitais para o Turismo Acessível 
Online. 

 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO 

Os Módulos de Formação foram concebidos como uma ferramenta pedagógica que fornece 
uma proposta de conteúdos de formação e atividades práticas com as quais os educadores 
podem trabalhar para desenvolver e implementar o Quadro Europeu de Referência (IO1). 
Assim, os Módulos de Formação incluem: 

A. Conteúdos de Formação 

Um Plano de Curso incluindo uma sugestão de conteúdos, metodologia proposta, 
instruções para a avaliação, dicas para professores, formadores e educadores, assim como 
referências. Para cada Módulo irá encontrar: 

1. Objetivos do Módulo 
2. Conteúdos sugeridos 
3. Metodologia 
4. Avaliação 
5. Dicas para professores, formadores e educadores  
6. Referências 

 
B. Atividades práticas 

Descrição de várias atividades práticas a serem aplicadas com utilizadores-alvo 
TOURISTIC: Professores, formadores e gestores do EFP-I e do EFP-C. 
Para cada Atividade Prática irá encontrar: 

1. Nome da Atividade 
2. Objetivos da Atividade 
3. Descrição da Atividade 
4. Recursos 
5. Para saber mais 
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Nas páginas seguintes são apresentados oito módulos de formação, agrupados em três 
Unidades: (1) Turismo acessível, (2) Business Mindset e (3) Competências digitais, como se 
mostra no quadro abaixo. 

 

  

 

  

 

 
Módulo 1: Introdução ao turismo acessível 

Módulo 2: Sensibilização para a deficiência 

 UNIDADE 1 – TURISMO ACESSÍVEL 

 

Módulo 3: Sensibilização do mercado & cadeia de fornecimento turístico 
acessível 

Módulo 4: Sensibilização comercial & comunicação de marketing inclusiva 

Módulo 5: Planeamento estratégico & envolvimento de stakeholders  

 UNIDADE 2 – BUSINESS MINDSET 

 

Módulo 6: Design Universal no turismo acessível  

Módulo 7: Ferramentas para a conceção de serviços/produtos comerciais 
inovadores 

Módulo 8: Acessibilidade digital & Cidadania digital 

 UNIDADE 3 – COMPETÊNCIAS DIGITAIS 
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UNIDADE 1 – TURISMO ACESSÍVEL 

 

Módulo 1 – Introdução ao Turismo Acessível 

 

Objetivos do módulo 

O objetivo da unidade é apresentar aos alunos definições, conceitos e questões relativas ao 
turismo acessível e, desta forma, aumentar a sensibilização.  Através desta unidade, espera-se 
que os participantes adquiram conhecimentos sobre o que é e o que não é turismo acessível, 
como pode ser melhorado e quais são os seus benefícios. 

Conteúdos sugeridos 

Para esta unidade são sugeridos os seguintes conteúdos: 

O que significa turismo acessível? 

Especialmente hoje em dia o turismo acessível também conhecido como "Turismo de Acesso", 
"Turismo Universal", "Turismo Inclusivo" ou "Turismo sem Barreiras" é uma questão muito 
discutida, mas nem todos sabem exatamente a que se estão a referir quando falam de turismo 
acessível ou sentem falta de informação importante. Por conseguinte, é importante fornecer 
uma definição abrangente do mesmo contendo todos os seus aspetos.  

De acordo com a Rede Europeia de Turismo Acessível (ENAT) não existe uma definição única e 
universalmente aceite de "turismo acessível". "Turismo Acessível" refere-se ao turismo e às 
viagens acessíveis a todas as pessoas, com ou sem deficiência, incluindo as que têm 
deficiências de mobilidade, audição, visão, cognitivas, intelectuais e psicossociais, pessoas 
idosas e com deficiências temporárias" (Declaração de Takayama - Apêndice, UNESCAP, 2009). 
Podem ser fornecidas muitas mais definições. 

 

Como pode ser melhorado o acesso ao turismo? 

Para ver como o turismo acessível pode ser melhorado, seria útil primeiro descobrir quais são 
as dificuldades, as barreiras e, de uma forma geral, o que está errado no que diz respeito à 
acessibilidade no turismo. Sabendo o que está errado, podemos encontrar formas de 
melhorar. 

 

Quais são os benefícios de um turismo acessível? 

Normalmente quando se fala dos benefícios do Turismo Acessível, a primeira coisa que nos 
vem à mente é a inclusão social das pessoas que enfrentam dificuldades, mas, na realidade, os 
benefícios podem ser muitos mais, tais como múltiplas oportunidades de emprego e impacto 
positivo na economia.  

 

A quem se refere o turismo acessível?  

Ao ouvir "turismo acessível", a primeira coisa que vem à mente são as pessoas com deficiência. 
O turismo acessível refere-se apenas a pessoas portadoras de deficiência? Embora o projeto 
TOURISTIC se destine a pessoas com deficiência, uma pessoa com incapacidade pode também 
estar sob outras condições. Por exemplo, esta pessoa pode também estar grávida ou idosa ou 
ser imigrante. É importante ver quais são realmente os grupos-alvo do turismo acessível e 
quais são as diferentes necessidades destes grupos. 
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Metodologia 

Para o conteúdo e as atividades sugeridas desta unidade, será utilizada uma abordagem de 
aprendizagem experimental e baseada em inquéritos. Em geral, toda a abordagem será 
"centrada no aluno", incluindo práticas que se centram nos formandos. Será dada aos 
participantes a oportunidade de partilhar ideias, discutir e analisar questões.  

Em primeiro lugar, será utilizado um quebra-gelo para que os participantes se sintam 
confortáveis e seguros e se conheçam uns aos outros. As atividades serão implementadas em 
pequenos grupos, para que os participantes tenham a oportunidade de comunicar uns com os 
outros e trocar ideias e pontos de vista. O instrutor precisa de dar instruções claras e ser 
motivado, encorajador e apoiante e concentrar-se nas práticas e técnicas criativas que sejam 
mais eficazes para uma motivação elevada, como o brainstorming. 

No final da sessão, serão fornecidas ferramentas de Avaliação, incluindo perguntas de reflexão, 
listas de verificação, etc., para ajudar na autoavaliação e autorreflexão dos indivíduos e 
motivá-los para a aprendizagem futura. 

Avaliação 

Para esta unidade é sugerida a avaliação se segue e que deverá ser concluída pelos alunos no 
final do curso, a fim de avaliar e autoavaliar os conhecimentos adquiridos durante as aulas 
relativas ao turismo acessível. 

Complete as frases: 

 

 

Dicas para professores, formadores e educadores  

▪ É importante que os professores/formadores/educadores deixem os alunos explorarem 
eles próprios os conhecimentos fornecidos pelo curso sem interferirem.  

▪ Uma vez que a questão pode ser sensível e podem ser expressos pontos de vista contrários 
aos do formador, é importante que o formador não seja julgador mas aceite todos os 
pontos de vista. 

   
Turismo 
Acessível 

 significa.... 

 pode ser melhorado...  refere-se a.... 
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▪ Se houver tensão entre os participantes devido a diferentes pontos de vista, o formador 
deve estar preparado para libertar essa tensão. 

▪ No caso de entre os alunos se encontrarem pessoas com deficiência que possam enfrentar 
dificuldades na conclusão eficiente das atividades, o formador deve encorajá-las e ajudá-
las, se necessário, a tomar medidas. 

Referências 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponível em grego)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

MÓDULO 1 - ATIVIDADE 1 

Dê-lhe um nome! 

Objetivos da Atividade 

O objetivo desta atividade é o de familiarizar os participantes com o conceito de turismo 
acessível. Através de um brainstorming sobre o que lhes vem à mente quando ouvem a frase 
"turismo acessível", é-lhes pedido que criem a sua própria definição. 

Descrição da Atividade 

 

PASSO 1 

Cada participante recebe um post-it e um marcador e é-lhe pedido que pense e responda no 
post-it à seguinte pergunta: "Se o turismo acessível tivesse um nome, qual seria? Dê-lhe um 
nome".   

 

PASSO 2 

Os participantes demoram 20 minutos a pensar e a escrever o nome que lhe dariam. Quando 
todos tiverem terminado, cada participante coloca o seu post-it no quadro ou flipchart ou 
mesmo na parede. O formador/instrutor lê em voz alta as respostas e, com a participação de 
todo o grupo, categoriza os nomes semelhantes.  

 

PASSO 3 

Segue-se uma discussão sobre se os participantes concordam ou não com os nomes e porquê. 
Depois disso, é-lhes pedido que reflitam sobre os nomes dados ao turismo acessível e criem a 
sua definição.  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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Recursos 

Para a implementação desta atividade, são necessários os seguintes recursos:  

Flipchart ou um quadro, marcadores ou giz, papéis e canetas, post-it. 

Para saber mais 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponível em grego)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

MÓDULO 1 - ATIVIDADE 2 

Correspondência de Acessibilidade 

Objetivos da Atividade 

O objetivo da atividade é que os alunos se apercebam das medidas que devem ser tomadas a 
fim de tornar o turismo acessível a todos, e podem fazê-lo através de brainstorming e reflexão 
sobre o que o turismo acessível deve ter e o que não deve ter. 

Descrição da Atividade 

   
Turismo 
Acessível 

 

 ... 

 ... 

 

 ... 

 ... 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf
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PASSO 1 

No início os participantes são divididos em dois grupos. O formador/instrutor entrega a um 
grupo uma folha de trabalho na qual está escrito: "Acessibilidade significa existência de...". Ao 
mesmo tempo, o formador/instrutor dá ao outro grupo uma ficha de trabalho na qual se 
escreve: "Acessibilidade significa falta de.....". Um grupo não sabe o que foi dado ao outro. 

 

PASSO 2 

Os membros de cada grupo procedem a um brainstorming e completam a frase que lhes é 
dada com palavras ou frases curtas. É importante que haja uma distância entre os dois grupos 
para que um não possa ouvir o que o outro está a dizer. Os dois grupos têm aproximadamente 
20 minutos para discutir e completar adequadamente as suas frases. Devem anotar, pelo 
menos, 10 palavras/frases curtas (por grupo). 

 

PASSO 3 

Após os dois grupos terem terminado, o formador/instrutor cria no quadro ou num flipchart 
duas listas contendo as duas frases dadas aos dois grupos. Um membro de cada grupo lê em 
voz alta as palavras/frases que o seu grupo incluiu para completar a frase e o 
formador/instrutor escreve tudo o que está na lista relativa. 

 

PASSO 4 

Todos olham para as duas listas e tentam fazer corresponder palavras/frases de uma lista 
relacionada com palavras/frases da outra lista (com o mesmo significado ou, provavelmente, o 
oposto). Por exemplo (acessibilidade significa existência de...) rampas para cadeiras de rodas e 
(acessibilidade significa falta de...) rampas para cadeiras de rodas. 

 

PASSO 5 

No final, todos os participantes olham para os jogos que foram feitos e refletem sobre a 
seguinte questão: "Como pode ser melhorado o acesso ao turismo"? 

Acessibilidade significa existência de… Acessibilidade significa falta de… 

 

Recursos 

Para a implementação desta atividade, são necessários os seguintes recursos:  

Flipchart ou um quadro, marcadores ou giz, papéis e canetas, as folhas de trabalho com as 
duas frases. 

É também importante que a atividade se realize numa sala espaçosa, para que os alunos 
possam ser divididos em grupos e possam trabalhar e comunicar confortavelmente uns com os 
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outros. 

Para saber mais 

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/ 

https://www.accessibletourism.org/ 

https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-
makers_kp-20180817.pdf (disponível em grego)  

https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf 

 

 

  

https://www.buhalis.com/accessible-tourism-concepts-and-issues/
https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/20180812_enat_greek_3_io3-_policy-makers_kp-20180817.pdf
https://www.accessibletourism.org/resources/takayama_declaration_top-e-fin_171209.pdf


 Módulos de Formação sobre Competências Digitais para Turismo Acessível Online 

 

Módulo 2 – Sensibilização para a deficiência 

  

Objetivos do módulo 

Melhorar a oferta de qualidade do turismo acessível através de uma melhor compreensão do 
que é a deficiência, em particular a deficiência física, e como esta deve ter impacto na 
conceção dos serviços/produtos. 

Conteúdos sugeridos 

Expressão de Diferentes Grupos de Deficiência e suas Características 

A deficiência é definida como uma pessoa cujos movimentos, sentidos ou funções são 
prejudicados devido a ferimentos ou a uma doença física ou mental. A deficiência pode ser 
congénita ou resultar de doenças ou acidentes que tenham sido transmitidos posteriormente. 
A deficiência é definida como uma condição ou função na qual um indivíduo ou grupo é 
considerado significativamente prejudicado por padrões comuns. Se considerarmos estes 
conceitos em termos de direitos, todas as pessoas nascem iguais e têm direitos iguais na 
participação na sociedade. Contudo, na vida real, alguns grupos não podem ter estes direitos 
em termos do seu estatuto social, diferenças cognitivas e físicas. As pessoas portadoras de 
deficiência são também uma categoria deste grupo. Os problemas das pessoas com deficiência 
são sem dúvida uma questão global de direitos humanos, e o ponto mais importante em 
relação à deficiência é satisfazer as necessidades de "sensibilização" e "compreensão" na 
sociedade e nos prestadores de serviços. Nos últimos anos, os países desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, independentemente do tipo de deficiência, juntaram-se quando modelos 
como a educação com participação da deficiência, acesso à informação, políticas sociais e 
economia são necessários para combater a discriminação baseada na deficiência na vida social 
e aumentar a consciência social. 

 

Os tipos de deficiência podem ser classificados da seguinte forma: 

• Deficiências físicas, 

• Deficiências de visão, 

• Deficiências de capacidade de raciocínio, 

• Deficiências de memória, 

• Dificuldades de aprendizagem, 

• Dificuldades de comunicação, 

• Deficiências de saúde mental, 

• Deficiências no contexto das relações sociais. 

 

Comunicação Eficaz com Pessoas com Deficiência Física 

A comunicação é um direito importante. Ao comunicar com alguém com uma deficiência, é 
importante lembrar de tratar cada pessoa como um indivíduo. Por vezes, as pessoas com 
deficiência precisam de apoio devido às suas complexas necessidades de comunicação. 
Interagir com pessoas portadoras de deficiência requer bom senso e sensibilidade. Por 
conseguinte, vários pontos importantes devem ser enfatizados, nomeadamente: 

● Boas atitudes de serviço, tais como escuta ativa, orientação de serviço e trabalho 
orientado para resultados, tanto para pessoas com deficiência como para outras 
pessoas. 

● Pense primeiro na pessoa e depois na sua deficiência. O uso sensível da linguagem 
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pode ajudar a reforçar o pensamento "humano primeiro". O uso de "Deficiente" em 
vez de "pessoas portadoras de deficiência" pode ajudar a apoiar esta atitude. 

● Aceitar as pessoas com deficiência como indivíduos. As pessoas com deficiência 
podem ter uma deficiência comum, mas os efeitos da sua deficiência diferem 
significativamente de pessoa para pessoa. Grau de deficiência, duração, estratégias e 
métodos de lidar pessoalmente com ela, estruturas de apoio prontas, etc. Todas estas 
características e fatores contribuem para influenciar a natureza das necessidades 
individuais. Não generalize todas as pessoas com deficiência a partir daquilo que sabe 
sobre muito poucas. 

● Ouça o que as pessoas estão a dizer. Não presuma que sabe o que elas querem ou o 
que é melhor para elas. As pessoas portadoras de deficiência não são menos capazes 
do que qualquer outra pessoa de pensar nas coisas por si próprias. Pode haver 
algumas dificuldades na comunicação das suas necessidades, mas as suposições de 
que não podem decidir o que querem também são dolorosas. 

● Seja você mesmo, seja natural e não reprima o seu entusiasmo. Não seja 
desnecessariamente ansioso e protetor. 

● Uma deficiência também não é necessariamente uma doença. Não trate as pessoas 
com deficiência como se estivessem doentes. Trate-os como indivíduos saudáveis. 

● Tratar as pessoas de acordo com a sua idade. Não é correto tratar pessoas com 
deficiência como se fossem uma criança e falar. Frases como "filho" ou "pequeno" 
não são adequadas para adultos com deficiência. 

● Falar diretamente com a pessoa, não utilizando uma declaração de 3.ª pessoa ou o 
seu título de emprego. As pessoas com deficiência têm geralmente uma profissão, 
mas as carreiras existem para servir certos aspetos. Não as aceite como porta-voz ou 
defensor de uma pessoa com deficiência. Falar com terceiros sobre uma pessoa no 
ambiente é um ato de humilhação. 

● Se a pessoa deficiente não tiver um problema de comunicação, normalmente deixá-
lo-ão encontrar e demonstrar um método preferido. 

● A deficiência é um problema em alguns casos específicos, mas não é necessariamente 
uma tragédia que governa a vida de uma pessoa e torna impossível o sucesso. Os 
indivíduos encontram a sua própria forma de adaptação e de comunicar com os 
deficientes. 

Sugestões para Comunicação com Pessoas com Deficiência com Mobilidade Restrita 
● Não empurrar ou mover a cadeira de rodas de uma pessoa ou segurar o braço de uma 

pessoa antes de pedir ajuda. 
● Ao falar com alguém sentado numa cadeira de rodas ou scooter, sente-se de modo a 

que você e a pessoa estejam ao mesmo nível dos olhos. 
● Quando dirigir pessoas com mobilidade reduzida, considere a distância, as condições 

meteorológicas e as barreiras físicas, tais como escadas, calçadas e colinas íngremes. 
● Apertar a mão é bom quando se é apresentado a uma pessoa deficiente. As pessoas 

com uso limitado das mãos ou que usam um membro artificial ainda podem apertar 
as mãos consigo. 

● Não tenha medo de pedir desculpa se cometeu um erro. 

 

Compreender os Regulamentos Ambientais Interiores para Pessoas com Deficiência Física e 
Tomar Precauções  

Todas as estruturas, processos e sistemas preparados para pessoas com deficiência devem ter 
certas características, especialmente a acessibilidade, e estas características devem ser 
desenvolvidas ao longo do tempo. Os esforços feitos para que as pessoas com deficiência 
participem nos movimentos turísticos, que são hoje uma atividade social, sem quaisquer 
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problemas, ganharam importância. Assim, o conceito de acessibilidade no turismo tem vindo a 
ganhar destaque. Turismo acessível é um tipo de turismo que permite que todas as pessoas 
participem em movimentos de viagem com o estabelecimento e a oferta de oportunidades 
como a deslocação, a visão e a audição, mesmo que tenham deficiências devido ao direito 
básico de serem humanas. Turismo acessível à luz de todas estas afirmações é definido como a 
capacidade dos indivíduos com deficiência, tais como mobilidade, audição, visão, deficiência 
mental para beneficiar e utilizar os serviços, bens e oportunidades de turismo universalmente 
concebidos de forma independente, no quadro da ética e igualdade. Neste contexto, é 
importante tomar disposições sobre as seguintes questões. 

 

Sugestões de regulamentação ambiental para pessoas com deficiência física no turismo 

● Parques de 
Estacionamento 

● Sinalização ● Praias ● Elevadores 
 

● Espaços Públicos 
de Higiene 

● Alojamento ● Serviços de Catering ● Instalações 
Desportivas 

● Escadas e Rampas ● Jardins e Espaços 
Verdes 

● Medidas de Mobilidade Horizontal 

 

Metodologia 

É necessário um trabalho de desenvolvimento do programa mais abrangente e detalhado, ao 
mesmo tempo que se transferem os conteúdos sugeridos acima para os participantes do 
estudo. Estas informações são um resumo e serão apoiadas por estudos teóricos e práticos 
aprofundados. Neste contexto, a apresentação desta informação em plataformas online e os 
estudos onde os participantes podem fazer um brainstorming sobre o tema serão realizados 
utilizando ferramentas Web 2.0 e depois planeados de acordo com a metodologia de 
aprendizagem experimental. 

As atividades começarão com jogos de quebra-gelo, e depois serão desenvolvidas atividades 
de informação. Além disso, a participação ativa dos participantes no processo será assegurada 
com atividades energizadoras paralelas aos trabalhos. Paralelamente, a análise da situação 
será feita com casos exemplares pelos participantes e serão criadas sugestões de soluções 
pelos participantes. Desta forma, pretende-se que todos os participantes internalizem as 
questões, empatizem e contribuam para a solução. 

Avaliação 

O pré-teste e o pós-teste serão feitos no início e no final da formação, a fim de determinar até 
que ponto os níveis de conhecimento e sensibilização dos participantes diferem após as 
atividades de aprendizagem. Serão criadas perguntas digitais utilizando os formulários Google 
(ferramenta Web 2.0) para aplicações de pré-teste e pós-teste. 

Dicas para professores, formadores e educadores 

• Reveja as questões técnicas antes de trabalhar na plataforma online. Por exemplo, se 
vai fazer a formação em Zoom, será útil para controlar o microfone e a câmara. 

• Certifique-se de que os participantes conhecem as características da plataforma online 
a ser utilizada. Se não tiverem informação, será útil introduzir a plataforma. Por 
exemplo, se vai utilizar a plataforma Zoom, introduza características como o envio de 
expressões, utilizando o painel de conversação, controlo remoto e partilha de ecrã. 

• Crie uma sala de aula virtual para eventos e anúncios educativos. Sala de aula Google, 
etc. 

• Anuncie e siga os formulários de pré-teste e pós-teste na plataforma de sala de aula 
virtual. 
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MÓDULO 2 - ATIVIDADE 1 

Caixa Mágica (Ice Breaker) 

Objetivos da Atividade 

Os participantes (e o moderador) ficam a conhecer algo mais sobre as personalidades do 
grupo. 

Descrição da Atividade 

Materiais: Caixa e todo o tipo de coisas: bola, óculos de sol, moínho de pimenta, brinquedos, 
objetos engraçados, um nariz vermelho... 
 
Instruções: 
 
Pedir aos participantes para escolherem apenas um objeto (sem pensar muito no que 
escolher) da "caixa mágica". Como moderador, comece. 

https://www.engelsizkariyer.com/Yazi.aspx?id=59
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK44667/
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
http://www.nln.org/professional-development-programs/teaching-resources/ace-d/additional-resources/communicating-with-people-with-disabilities#:~:text=Approach%20the%20person%20as%20you,you%20know%20the%20person's%20preferences
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284415984
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability.html#:~:text=According%20to%20the%20World%20Health%20Organization%2C%20disability%20has%20three%20dimensions%3A&text=Impairment%20in%20a%20person's%20body,%2C%20walking%2C%20or%20problem%20solving.https://core.ac.uk/download/pdf/11884895.pdf
https://www.qld.gov.au/disability/community/communicating
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health
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Diga-lhes: 

● Quem é, e 
● Por que escolheu o objeto, e 
● Além disso, qual poderia ser a ligação entre o objeto e o tema do workshop? 

Dicas para facilitação online:  
● Escolha uma ferramenta online de quadro branco que lhe permita utilizar uma tela 

grande e com zoom. 
● Adicione uma grande seleção de imagens de uma variedade de objetos diferentes ao 

quadro. 
● Se não estiver a utilizar um quadro branco online, recomendamos a utilização de uma 

ferramenta de colaboração como o Google Docs para recolher as imagens em conjunto 
e facilitar a partilha e revisão por pares. 

● Ao facilitar a discussão em grupo, recomendamos que os participantes utilizem meios 
não verbais para indicar o que gostariam de falar. Pode utilizar ferramentas como as 
ferramentas de feedback não-verbal do Zoom, um emoji de reação, ou simplesmente 
pedir às pessoas que levantem as mãos. 

Recursos 

de Tom Siegel 

Para saber mais 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box  

 
 

MÓDULO 2 - ATIVIDADE 2 

Emojis Falantes (Energizer/ Warm-up) 

Objetivos da Atividade 

Nesta atividade, serão criadas questões sobre deficiência física. As perguntas serão preparadas 
de uma forma que facilite a empatia dos participantes. Desta forma, será preparada de forma 
a atrair a atenção dos participantes durante a formação, despertá-los para o assunto e 
aumentar a sua participação. 

Descrição da Atividade 

Materiais: Trabalhar com a função de vídeo on/off/Emojis 

Instruções 
Antes 
Número de participantes: 10-15 
Tipos de participantes: Este método é aplicável a todos os tipos de participantes, mas é vital 
não ser discriminatório em relação ao género e à cultura. 
Condições ideais: Os participantes no workshop desfrutam da oportunidade de contar algo 
sobre si próprios e são honestos. 
Pré-Trabalho Requerido: O facilitador tem de preparar uma lista de perguntas antes do 
workshop. 
Tipo de Relação Facilitador-Cliente: Cooperação 
Adequação da personalidade do facilitador: Brincalhão, criativo 
Nível de Dificuldade (a ser eliminado durante a revisão): Não são necessárias competências 
específicas. 
Dicas para facilitação online:  
Assegure-se de que os participantes estão equipados com uma câmara e capazes de gerir o 

https://www.sessionlab.com/methods/magic-box
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seu vídeo na sua sala de reunião virtual. Há duas maneiras de o fazer.  

Primeira opção para grupos mais pequenos, ou seja, até ao número de thumbs de vídeo que 
cabem num ecrã: pedir às pessoas que iniciem o seu vídeo. Se a sua resposta a uma pergunta 
for sim, peça-lhes que se levantem ou usem emojis. Isto pode ser um energiser físico durante 
uma sessão.  

Segunda opção, por exemplo, como um aquecimento: Comece por pedir a todos que parem a 
sua máquina fotográfica. Depois faça uma pergunta e todos aqueles cuja resposta for sim, 
iniciarão a sua máquina fotográfica.  Depois, todos param o seu vídeo e continuam com a 
pergunta seguinte da mesma forma.  

Zoom: Os melhores resultados são obtidos quando se utiliza a definição de vídeo "Ocultar 
participantes não-vídeo". 

 
Depois 
Resultados Habituais ou Esperados: Os membros do grupo conhecem-se de uma forma 
divertida e divertida. 
Potenciais armadilhas: Os participantes sentem-se intimidados ou insultados por uma 
pergunta. 
Como o sucesso é avaliado: O grupo está envolvido no exercício e gosta de participar. 

Recursos 

Por IAF Methods.  

Para saber mais 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if 

 

MÓDULO 2 - ATIVIDADE 3 

Não ser Capaz de 

Objetivos da Atividade 

Os participantes ganharão empatia pelas pessoas com deficiência e aprenderão a ajudar uma 
pessoa com uma deficiência. 

Descrição da Atividade 

Materiais: Óculos vendados ou escuros, luvas de forno, pinças ou fita adesiva de gelo, tampões 
ou abafadores de orelha, sapatos com saltos de diferentes tamanhos, óculos com vaselina ou 
cobertos com fita adesiva de celofane, tala de perna e/ou muleta e temporizador de ovo. 

Instruções 
1. Rever o que foi aprendido antes. 
2. Diga, "Hoje vamos jogar um jogo de simulação chamado 'Not Able To'.  Durante este jogo 

vai fingir não ser capaz de fazer algo que normalmente faz, algo que provavelmente toma 
como certo, como caminhar, falar ou ler. Para o ajudar a desempenhar o seu papel, terá 
um adereço, como uma venda, e haverá uma regra que terá de seguir, como 'Ler todos os 
livros de cabeça para baixo'. Se já tem uma deficiência, pode continuar como 'você 
mesmo' ou assumir outra deficiência. (Nota: Os participantes com deficiências/ 
diferenças de aprendizagem 'invisíveis' não devem ser forçados a reconhecer a sua 
necessidade especial perante os outros, a menos que o desejem fazer.  Contudo, poderão 
querer partilhá-la com os seus amigos em confidência, para que compreendam as 
necessidades especiais). Se escolher não ter uma deficiência, e normalmente não temos 
essa escolha quando se trata de uma deficiência, então será um dos "ajudantes". 

https://www.sessionlab.com/methods/stand-up-if
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3. Explique cada uma das deficiências e o que os participantes não serão capazes de fazer de 
início.  Depois, selecionando arbitrariamente ou por sorteio, escolha a deficiência de cada 
participante.  Explique que na vida real não teriam escolha quanto à deficiência que lhes é 
atribuída. 

Incapacidade Adereços Regra 

Cegueira Óculos escuros ou 
vendados 

Não espreitar 

Neuropatia das mãos 
(dormência ou fraqueza) 

Luvas do forno Deve ter as luvas do forno 
sempre colocadas 

Amputação com prótese 
de mão 

Pinças de gelo ou fita 
adesiva para unir dedos 

Só pode usar pinças na mão 
dominante 

Dislexia Nenhum Deve ler todos os livros de 
cabeça para baixo 

Disgrafia Nenhum Utilizar apenas a mão não 
dominante para escrever 

Surdez Tampões auriculares ou 
abafadores de orelha 

Os tampões auriculares não 
podem ser removidos  

Mudez Nenhum Não se pode falar 

Gaguez Nenhum Diga cada palavra três vezes 
cada 

Paraplegia (pernas 
paralisadas) 

Cadeira de rodas Não se pode levantar ou andar 

Pé torto Sapatos c/dif. saltos ou 
peso  

Os sapatos têm de permanecer 
sempre calçados 

Dificuldade na fala Tubo de papel com a 
extremidade agrafada 

Todas as conversas devem ser 
feitas através de tubo 

Cataratas Óculos manchados com 
vaselina ou cobertos com 
fita adesiva de celofane 

Os óculos devem estar sempre 
colocados 

Paralisia da perna Tala de perna e/ou muleta A tala não pode ser removida; a 
muleta deve ser utilizada 

TDAH Ovo temporizador  A cada três minutos o 
participante tem de fazer algo 
diferente 

- Ajudante:  Só pode ajudar os participantes deficientes quando solicitado.  Não fará por eles 
coisas que eles próprios possam fazer. 
 

4. Outras regras possíveis: 

 O jogo de simulação é apenas para a sala de aula.  Se um participante abandonar a 
sala de aula, pode deixar a sua deficiência para trás. (Explique que este não é o caso 
na vida real). 

 O limite de tempo para este jogo de simulação é: _______ 

 Espera-se que os participantes ainda trabalhem arduamente e façam o seu melhor 
trabalho possível, qualquer que seja a tarefa. Todos os trabalhos realizados contarão 
para o dobro, uma vez que exigiu o dobro do esforço. 

Perguntas para Discussão em Grupo (Depois do tempo designado ter terminado) 
1. Qual foi a sensação de ser deficiente? 

R: Respostas vão do frustrante ao divertido. 
2. O que não foi capaz de fazer?  E, inversamente, o que foi capaz de fazer? 

R:  As respostas irão variar. 
3. Acha que as pessoas com deficiência se concentram no que são capazes de fazer, em 



 Módulos de Formação sobre Competências Digitais para Turismo Acessível Online 

 

oposição ao que não são capazes de fazer?  Porquê? 
R: Elas concentram-se no que podem fazer, caso contrário, podem ficar frustradas, sentir 
pena de si próprias ou mesmo desistir. 

4. Por que razão seria uma boa ideia contar aos seus amigos sobre uma deficiência invisível? 
R: Para que compreendam as necessidades especiais associadas com a deficiência e sejam 
mais úteis. 

5. Como queria ser tratado enquanto era uma pessoa portadora de deficiência? 
R: Respeitosamente, amavelmente, com paciência, etc. 

6. Por que é que o ajudante só ajudou quando lhe perguntaram e depois só fez aquelas coisas 
que a pessoa com deficiência não conseguiu fazer por si própria? 
R: Ajudar quando não lhe é pedido é ser paternalista.  É como tratar alguém como um 
bebé. 
E não se faz algo por outra pessoa que ela própria possa fazer porque isso pode torná-la 
dependente de si e levá-la a pensar que não é capaz. 

7. O que admira nas pessoas com deficiência? 
R: Elas são fortes, corajosas, persistentes, etc. 

Variações/Extensões 
1. Para encurtar a atividade, ou se não tiver adereços suficientes, os participantes podem 

retirar uma deficiência de um chapéu e depois ir realizar uma tarefa específica (por 
exemplo, ir buscar um livro à prateleira, escrever uma carta). 

2. No final da simulação, leve os participantes ao recesso. Isto dar-lhes-á outra perspetiva 
sobre a sua deficiência numa atividade intensiva de movimento. 

Conclusão 
Diga: "Hoje experimentou o que é ter uma deficiência, nem que fosse por pouco tempo.  O que 
muitas vezes damos por garantido, como caminhar, falar e afins, é muitas vezes uma luta diária 
para uma pessoa com deficiência. Imagine que dia após dia após dia continua, e a deficiência 
nunca desaparece durante toda a sua vida...  É preciso muita coragem e força para enfrentar 
estes desafios diários e não deixar que eles o deitem a baixo e o deprimam.  As pessoas com 
deficiência merecem a nossa admiração e não a nossa simpatia.  Estas são pessoas fortes e 
corajosas".  
 
Dicas para facilitação online:  

● Para os deficientes visuais, pode pedir à plataforma online para enviar uma mensagem 
no painel de conversação. 

● Para pessoas que utilizam próteses de mão, pode pedir que façam um rabo de cavalo 
ou se maquilhem à frente da câmara. 

● Para pessoas com dislexia, pode querer que um PDF invertido seja lido olhando para o 
ecrã. A função de partilha de ecrã pode ser utilizada para isto. 

● Para indivíduos com deficiência auditiva, qualquer pessoa pode desligar o seu 
microfone e espera-se que a pessoa tente compreender o que está a ser falado. 

Recursos 

Por Life Tree Learning Systems 

Para saber mais 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf  

 
 
 
 
 
Anexo 

http://www.wikisori.org/Wikisori/Printouts/PaxCurriculum/30b_Not_Able_To.pdf
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MÓDULO 2 - ATIVIDADE 4 

Fora e Dentro 

Objetivos da Atividade 

Aumentar a sensibilização em relação às deficiências e alcançar um nível mais elevado de 
integração e inclusão. 
Objetivos:  

- Quebrar as barreiras entre pessoas portadoras e não portadoras de deficiência. 
- Proporcionar boas práticas aos trabalhadores juvenis, formadores, voluntários. 
- Utilizar a criatividade como um instrumento de sensibilização para a deficiência. 

Descrição da Atividade 

Atividade introdutória (5-7 minutos): 
Os participantes estão numa fila e recebem uma folha com os seus papéis. Os papéis têm 3 
cores diferentes que, mais tarde, também dividirão as equipas. 3 dos participantes (um em 
cada grupo de cor) terão o papel de surdos, cegos e deficientes (cadeira de rodas). 

O facilitador faz as perguntas (documento em anexo: Atividade_introdutória). Se o 
participante estiver a ter uma resposta positiva, está a dar um passo em frente. Se não, 
mantém-se na mesma posição. O facilitador está a fazer 5 perguntas (ou mais) e após o final 
pede aos participantes para se lembrarem e refletirem sobre o "mapeamento" do grupo. 

Atividade principal (20 minutos):  
O facilitador pede aos participantes que se agrupem de acordo com a cor da folha 
distribuída na atividade introdutória. Cada grupo tem uma pessoa com o papel de deficiente 
que é, de facto, o ator principal. 
 
Grupo 1: Pessoa cega 
O facilitador venda o participante e dá instruções claras aos outros de que só podem dar 
indicações oralmente e sem orientação de qualquer outra forma. Todos eles se sentam à 
volta da mesa. Na mesa está apenas a cola, a tesoura e a folha A4 impressa com os 
contornos do cubo (anexo: Modelo_Cubo_Papel). O cego tem de cortar e criar o cubo com 
as instruções do outro. O grupo tem 15 minutos para completar a tarefa. 
 
Grupo 2: Pessoa surda 
O grupo muda-se para outra sala com a instrução de não falar, escrever ou desenhar. O 
facilitador dá aos participantes uma história (anexo: A história) e mantém a pessoa surda 
fora da sala durante alguns minutos. Os outros estão a ler a história e, depois, têm de a 
explicar em 10 minutos à pessoa surda. 
 
Grupo 3: Deficiência física 
É preferível que este grupo permaneça no plenário principal, uma vez que necessitam do 
equipamento de som. O papel do deficiente é sentar-se na cadeira de rodas (ou se não tiver 
uma cadeira de rodas, usar uma cadeira de escritório com rodas). O grupo tem de criar uma 
coreografia (dança) com todos os membros envolvidos (pode escolher a música que quiser). 
 
Apresentação (10 minutos):  
Os grupos reúnem-se no plenário e apresentam os resultados dos seus trabalhos aos 
restantes participantes. 
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Balanço (20 minutos): 
Reflexão e discussão em grupo sobre toda a atividade. Através da reflexão, é necessário 
fazer emergir sentimentos, principais preocupações durante a atividade, compreensão do 
assunto e ligação com a realidade. 
 
Dicas para facilitação online 

 Utilizar salas de breakout para agrupar pessoas por cor. 

 Relembre ao seu participante que o ângulo da câmara deve focar o material ao fazer um 
cubo para a pessoa deficiente visual. 

 Leve a pessoa surda para a sala de espera para que ela não ouça a conversa. 

 Para o papel da deficiência física, escolha uma dança onde as mãos sejam usadas 
extensivamente. A pessoa com deficiência física pode atar as mãos para usar os dedos 
de uma forma limitada. 

Recursos 

By Filaretos Vourkos 

Para saber mais 

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/  

 
Anexo 1 (A História) 
Era uma vez uma menina sentada sozinha. Os seus pais disseram-lhe para não sair de casa. Ela 
estava aborrecida e precisava de uma mudança, por isso não lhe deram ouvidos e saíram. A 
floresta rodeava o local onde ela vivia. Enquanto desfrutava da natureza, os passos levavam-na 
para longe, para a floresta. A escuridão começou a aparecer e ela começou a ficar assustada. 
Vinham vozes estranhas de todo o lado. Perdida e assustada, tentou encontrar o seu caminho 
de regresso a casa. Ela começou a correr em todas as direções quando, de repente, caiu num 
buraco no chão. 

"Socorro, socorro!!” Ela gritou... 

Para sua surpresa. a sua mãe batia no ombro e perguntava-lhe o que se passava. Foi só então 
que ela percebeu que estava a sonhar.  

https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/out-and-in.1487/
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Anexo2 (Modelo Cubo Papel) 

 
 
 
Anexo 3 (Atividade Introdutória) 
[nota: as presentes perguntas são apenas propostas, pode criar as suas, tendo em mente que 
têm de ser específicas e claras]. 
 
Questões:  

1. É capaz de subir as escadas, encontrar a cozinha, abrir a gaveta e trazer uma colher em 1 
minuto? 

2. É capaz de sair com amigos para o cinema? 
3. É capaz de dançar salsa? 
4. É capaz de ir ao supermercado e comprar uma marca específica de queijo branco por 

conta própria? 
5. É capaz de trabalhar numa estação de rádio a desenhar a sua página web? 
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UNIDADE 2 – BUSINESS MINDSET 

 

Módulo 3 – Sensibilização do mercado & Oferta Turística Acessível 

 

Objetivos do módulo 

Desenvolver uma compreensão do mercado turístico acessível e explicar a importância de uma 
cadeia de abastecimento. 

Conteúdos sugeridos 

Tendências e oportunidades de negócio no turismo acessível, em diferentes sectores do 
turismo 

As indústrias são frequentemente perturbadas por novas tendências e novas inovações, e a 
indústria do turismo e o turismo acessível não são exceção. Prestar atenção às novas 
tendências do turismo pode ajudar as empresas a permanecerem competitivas e a 
satisfazerem as necessidades dos clientes. Por exemplo, a COVID conduziu a diferentes 
necessidades e prioridades e surgiram novas exigências em matéria de Segurança & Higiene, 
Pagamentos sem Contacto, entre outras. Há uma variedade de tendências turísticas que se 
baseiam em mudanças mais gerais no comportamento dos consumidores, como a necessidade 
de alimentos e bebidas saudáveis e orgânicos, sustentabilidade, serviço personalizado, a 
crescente procura da digitalização e a utilização da tecnologia. E isto aplica-se a diferentes 
setores do turismo, desde a hospitalidade à restauração e às viagens, etc. Por isso, é 
importante concentrar-se no seguinte: 

 Aumento da população com deficiência. 

 Maior participação das pessoas com deficiência no turismo. 

 Maiores requisitos de acessibilidade no turismo. 

 Voice Search & Voice Control (a pesquisa de voz na indústria das viagens é uma das 
tendências emergentes que os profissionais de marketing, proprietários de empresas e 
outras figuras de topo das empresas nesta área precisam de conhecer). 

 Tendências do Turismo de Realidade Virtual. 

 Viagens individuais e destinos para todos. 

 Eco Travel (reflete uma preocupação crescente entre os viajantes de hoje em dia por 
opções de turismo ético e sustentável. As viagens ecológicas incluem mudanças 
simples, tais como a disponibilidade de créditos de carbono ao reservar um voo ou a 
opção de alugar um veículo elétrico em vez de um veículo convencional. Exemplos 
mais sofisticados podem incluir o turismo com um elemento voluntário, talvez 
trabalhando numa reserva natural ou empenhando-se em trabalhos de conservação). 

 Experiência local (desde apreciar a cozinha local à celebração de festivais e férias 
regionais, as experiências locais estão preparadas para se tornarem algumas das 
principais tendências turísticas a observar). 

Ao proporcionar o acesso ao turismo a pessoas de todos os estilos de vida e de todo o tipo de 
origens, os seguintes tópicos devem também ser abordados: 

 Design Universal para aprender sobre como tornar os produtos e destinos utilizáveis 
por todos, independentemente da sua idade e capacidade. Os conhecimentos sobre os 
requisitos para que os produtos turísticos acessíveis sejam cumpridos para serem 
permitidos no mercado europeu. 
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 O Código de Boa Conduta ENAT – um esquema de certificação internacional para 
empresas e organizações de turismo, reconhecendo os seus esforços para promover 
viagens e turismo acessíveis. Consiste em oito princípios orientadores que tornam o 
produto acessível a todos os visitantes com necessidades de acesso. 

 Colaboração com outros fornecedores (como restaurantes, parques nacionais ou 
museus) para desenvolver produtos turísticos acessíveis. 

Modelo de negócio turístico acessível online, cadeia de valor, ecossistema global e cadeia de 
abastecimento 

Definição, explicação e clarificação de: 

Um modelo de negócio é a arquitetura para a forma como um negócio cria, entrega e capta 
valor. Refere-se à organização interna e às ligações e relações com entidades externas. 
As cadeias de valor são ligações verticais no processo de produção-consumo que descrevem 
como as empresas do setor privado em colaboração com o governo e a sociedade civil 
recebem ou acedem a recursos como inputs, acrescentam valor através de vários processos 
(por exemplo, planeamento, desenvolvimento, financiamento, marketing, distribuição, preços, 
posicionamento) e vendem os produtos, serviços e experiências turísticas resultantes. 
Ecossistemas de valor global referem-se a um conjunto altamente distribuído, fluido e 
dinâmico de relações e trocas tecnológicas mediadas entre aqueles que criam, consomem e 
partilham valor no turismo. Isto inclui interações entre entidades vivas e não vivas (por 
exemplo, consumidores, produtores, governos, comunidades, natureza, tecnologias digitais e 
infraestruturas). 
Cadeia de fornecimento – é um sistema de organizações, pessoas, atividades, informação e 
recursos envolvidos no fornecimento de um produto ou serviço a um consumidor. As cadeias 
de fornecimento ligam as cadeias de valor. 
Quando é que os clientes necessitam de turismo acessível?  Ao longo da "viagem do visitante" 
e de toda a cadeia de valor! - Informação/reserva - Transporte - Alojamento - Restauração - 
Atrações/Atividades - Conte a outros / Experiências 
 
Serviços de Turismo - Acessível... ao longo de toda a cadeia de distribuição 

• Informações - pesquisa, reservas, sítios Web, móveis... • Transportes - veículos, terminais, 
transfers, assistência... • Infraestruturas - atrações, restaurantes de alojamento, ruas, 
praias... • Serviços - hospitalidade, pacotes, guias, excursões, menus especiais, atividades, 
ajudas técnicas, assistência... 

A feroz concorrência global na indústria do turismo está agora concentrada em partes integrais 
de cadeias de fornecimento e não em empresas individuais. O ambiente altamente 
competitivo forçou as empresas de turismo a procurarem formas de aumentar a sua vantagem 
competitiva. Os produtos turísticos são frequentemente vistos pelos consumidores como uma 
cadeia de valor acrescentado de diferentes componentes de serviços e a identificação de 
formas de gerir eficazmente as operações comerciais de turismo inter-relacionadas permitirá 
às empresas de turismo satisfazer melhor as necessidades dos clientes e atingir os objetivos 
comerciais, mantendo assim a vantagem competitiva sobre os seus rivais igualmente 
eficientes. 

Hoje em dia, existem variações na cadeia de fornecimento tradicional; portanto, é vital que as 
empresas se adaptem e inovem para satisfazer a nova mentalidade do consumidor. Desta 
forma, os viajantes podem: 

 Pesquisar um destino de interesse online e procurar uma opção de homestay no 
destino. Na pesquisa de atividades de interesse, podem encontrar uma visita 
autodirigida, uma opção de visita guiada local ou uma visita de grupo de meio dia. 

 Procurar no Instagram. Ao verem uma grande imagem de um destino, passam a 
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aceder a uma opção "reservar agora", o que os leva a fotografias, informações sobre 
quartos, e opções de tarifas para que possam reservar uma estadia no hotel. Os 
viajantes não fazem outros arranjos até chegarem ao destino e, enquanto lá chegam, 
utilizam várias aplicações para, de forma autónoma, reservar restaurantes, um guia 
local e passeios a pé. 

Navegue no Facebook e veja um post de um amigo que está hospedado num grande Airbnb 
num determinado destino. Uma vez que o post inclui um link, os viajantes clicam nele e 
reservam. Vários meses antes da partida, Airbnb envia emails sobre experiências no destino 
que possam ser de interesse para os viajantes, e eles reservam uma dessas experiências locais. 
Uma vez no destino, o anfitrião da Airbnb fala-lhes de grandes opções na área. Por exemplo: 
Os viajantes utilizam Google Maps para se deslocarem, Google Translate para comunicar, e 
GetYourGuide para encontrar uma excursão local. 

Metodologia 

Os prestadores de EFP e as escolas em geral, e especialmente após a pandemia de COVID-19, 
estão a olhar para a tecnologia como uma oportunidade para desenvolver métodos de ensino 
eletrónico e interagir com os alunos a esse nível. Hoje em dia, quase todos possuem um 
smartphone. A Google é considerada a 'biblioteca' e a Wikipédia é a 'enciclopédia'. Thesaurus 
é o 'dicionário' e Kindle é o 'livro-texto'. Numa altura como esta, é importante mudarmos as 
nossas metodologias de ensino e aprendizagem e incorporar a tecnologia na nossa vida 
quotidiana também para motivar os nossos aprendentes.  

A metodologia de formação garantirá o envolvimento ativo dos participantes e baseia-se numa 
combinação de três elementos importantes: 

 Fornecimento de conhecimentos necessários (teoria) 
 Utilização de ferramentas de formação, tais como estudos de casos, vídeos, jogos, 

animações e exercícios (prática - mãos na experiência) 
 Feedback/reflexão (revisão) 

Durante a entrega do módulo, os participantes receberão material, que cobrirá o conteúdo a 
ser apresentado em todas as 15 horas do módulo. O material será apresentado sob a forma de 
apresentações Power Point (PPT), vídeos e animações. Além disso, o envolvimento ativo e a 
experiência dos participantes serão assegurados através de várias ferramentas de formação, 
tais como estudos de casos, fichas de trabalho, cenários e exercícios. Estes instrumentos de 
formação são necessários para assegurar que os conhecimentos teóricos adquiridos pelos 
participantes possam ser utilizados em cenários reais; um aspeto importante & valor 
acrescentado para qualquer curso de formação. No último dia do módulo, os participantes 
terão a oportunidade de refletir sobre as informações recebidas e a experiência adquirida no 
campo de estudo específico. 

Avaliação 

No início da sessão e após a introdução do tópico, pedir aos formandos que preencham as 
duas primeiras colunas no formulário anexo – Quadro SQA (Anexo Módulo 3). 

No final da primeira sessão, pedir aos formandos que escrevam uma coisa que tenham 
aprendido sobre Sensibilização do Mercado Turístico Acessível & Oferta Turística Acessível e 
uma pergunta que ainda tenham. O formador utilizará esta informação para avaliar o ponto de 
situação dos formandos relativamente à sua compreensão do tópico. Na sessão seguinte, 
fornecerá esclarecimentos ou mais informações para aqueles que ainda possam ter dúvidas. 
No final do módulo, cada formando terá de ser capaz de desenvolver/fazer as atividades 
propostas e terá de completar a 3ª coluna do quadro SQA. 
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Dicas para professores, formadores e educadores  

Um site interessante e útil para mostrar aos alunos é https://pantou.org/ - um site que foi 
desenvolvido para satisfazer a necessidade de um guia internacional fiável e abrangente para 
todos os tipos de serviços de turismo acessíveis, ajudando a tornar o turismo em todo o lado 
Acessível para Todos. Este site apresenta o Diretório de fornecedores de serviços de turismo 
acessível, abrangendo toda a cadeia de valor do turismo e das viagens. Até à Primavera de 
2017, o site foi financiado pela Comissão Europeia e o seu foco era as empresas e destinos 
europeus e os fornecedores de serviços que ofereciam viagens de turismo de entrada na 
Europa. A partir de abril de 2017, o Diretório Pantou está aberto a fornecedores de turismo 
acessível de todo o mundo. Acolhem empresas de turismo e fornecedores de turismo público 
de todos os países e regiões.  Ao aderir ao Diretório Pantou, podem ajudar todos os visitantes 
com necessidades de acesso a encontrar serviços turísticos adequados, para onde quer que 
desejem viajar.   

O Diretório Pantou: 
 ajuda os turistas com qualquer tipo de necessidade de acesso a encontrar o que 

procuram quando planeiam uma visita. 
 promove fornecedores de turismo acessível, mostrando lugares a visitar e coisas a 

fazer - em segurança e com comodidade e conforto. 
 permite aos fornecedores e destinos encontrar novos parceiros e construir redes de 

serviços acessíveis, para benefício dos visitantes, empresas e comunidades locais.   
 

Serviços abrangentes 
Os fornecedores que estão listados em Pantou fornecem uma grande variedade de serviços 
turísticos, incluindo alojamento, transporte, excursões, locais e atrações, aluguer e venda de 
equipamento, assistência pessoal – tornando o turismo inclusivo e acessível a pessoas com 
deficiência, condição de saúde a longo prazo ou outros requisitos específicos de acessibilidade. 

Para serem listados com Pantou, os fornecedores de turismo devem indicar o tipo de serviço(s) 
oferecido(s) e os grupos-alvo específicos que podem servir. 

Se os estudantes já estiverem a trabalhar num dos setores do turismo, terão de compreender 
melhor as suas relações com os outros fornecedores que cooperam com eles para dar aos seus 
clientes a melhor experiência de qualidade. Além disso, é bastante útil procurar boas práticas 
no livro: Best Practice in Accessible Tourism, Editado por Dimitrios Buhalis, Simon Darcy e Ivor 
Ambrose (https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277) que dá amplas provas de 
que organizações e destinos turísticos acessíveis podem expandir os seus mercados alvo, bem 
como melhorar a qualidade da sua oferta de serviços, levando a uma maior satisfação do 
cliente, lealdade e expansão dos negócios. 

Os estudantes aprenderão como recolher informação sobre as condições de acessibilidade do 
seu local/serviço, como podem efetivamente apresentar a informação para permitir aos seus 
clientes decidir se a sua oferta lhes convém ou não, e como podem mesmo ajudar a melhorar 
a sua oferta. É também aconselhável que os estudantes identifiquem iniciativas de turismo 
acessíveis a nível nacional ou local às quais possam aderir. 

"Mapping skills and training needs to improve accessibility in tourism services" –  
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-
printing_final.pdf?i=t-guide – Este relatório inclui todos os resultados da investigação e recolha 
de dados, a análise completa dos resultados e um conjunto de conclusões e recomendações 
relacionadas com o tema. 

Referências 

Best Practice in Accessible Tourism: Inclusion, Disability, Ageing Population and Tourism – 

https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.news.1277
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.t-guide.eu/resources/study-c-final-report_skills_ec_mastercopy_for-printing_final.pdf?i=t-guide
https://www.amazon.co.uk/gp/product/1845412524/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=lifeasabutter-21&creative=6738&linkCode=as2&creativeASIN=1845412524&linkId=e03a5eff0e4e980790e48ac7af7afcbc
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Reúne competências globais em planeamento, conceção e gestão para informar e estimular os 
fornecedores de viagens, transportes, alojamento, lazer e serviços turísticos para servir 
hóspedes com deficiência, idosos e os mercados mais vastos que requerem boa acessibilidade. 
Accessible Travel Netherlands, Holiday Participation Centre (Belgium) e Tourism For All  (Reino 
Unido) – associações nacionais de turismo acessível 
Destinations for All – cimeira mundial sobre turismo acessível 
European Network for Accessible Tourism – rede do setor 
International Conference on Computers Helping People with Special Needs – conferência  com 
uma Sessão Temática Especial sobre Turismo Acessível 
ITB Berlin – feira comercial de viagens com especial atenção ao turismo acessível 
Pantou – o Diretório Europeu de Turismo Acessível 

Tendências que oferecem oportunidades no mercado europeu para um turismo acessível: 

A acessibilidade está a tornar-se a norma. O setor do turismo está cada vez mais convencido 
de que a acessibilidade deve ser a norma. Em vez de se limitar a adaptar alguns alojamentos, 
todas as instalações devem ser tornadas amigas de cadeira de rodas. Isto significa que um 
número crescente de empresas turísticas está a esforçar-se por oferecer produtos que sejam 
acessíveis a todos os turistas. 

A Internet é uma importante fonte de informação, especialmente para as pessoas com 
deficiência. Para muitos, é a sua principal fonte de informação. Os viajantes europeus com 
deficiência cada vez mais reservam as suas férias diretamente aos fornecedores de turismo 
locais, especialmente os das gerações mais jovens. Para aumentar as suas possibilidades de 
venda direta, pode promover o seu produto em websites/portais de turismo (acessíveis). 

Por exemplo: 

● Handiscover 
● Lonely Planet Thorn Tree forum 
● Pantou 

 
Atrair negócios através de associações 
Na Europa, as pessoas com deficiência são frequentemente membros de organizações que 
visam doenças ou deficiências específicas. É também provável que sejam visitantes regulares 
de websites relacionados. Poderia ser útil abordar tais organizações, uma vez que oferecem 
acesso direto aos potenciais clientes que procuram férias acessíveis. 

 

 

MÓDULO 3 - ATIVIDADE 1 

Destino turístico inteligente 

Objetivos da Atividade 

Clarificar o significado de destino turístico inteligente 

Descrição da Atividade 

Investigação na Internet sobre exemplos de empresas de Turismo Acessível e focar 
especialmente a forma como estas empresas obtêm lucros e como entregam os seus produtos 
e serviços. 

Trabalhando em grupos, desenvolva a sua própria ideia de uma empresa de Turismo Acessível: 
o que venderia, como faria dinheiro, qual seria a diferença em comparação com outros 
negócios semelhantes existentes? 

http://www.accessibletravelnl.com/
http://www.holidayparticipation.be/
https://www.tourismforall.org.uk/
http://destinationsforall2018.eu/
http://www.accessibletourism.org/
http://www.icchp.org/content/accesible-tourism
http://www.itb-berlin.de/en
https://pantou.org/services?keys=&term_name=Travel+agency&filter_tabs__active_tab=edit-service-infos-filter
https://www.handiscover.com/en/
https://www.lonelyplanet.com/thorntree/forums/travellers-with-disabilities
https://pantou.org/register
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Pesquise três empresários/empresas digitais de turismo acessível e resuma de forma pictórica 
as características de sucesso que têm em comum. 

1. Que lacunas existem em relação ao Turismo para todos na sua área ou país? De que 
forma poderia a sua empresa preencher essa lacuna? Pense em duas empresas de 
turismo locais que não são empresas acessíveis mas que poderiam ser. Que mudanças 
precisariam de fazer para se tornarem uma empresa de Turismo Acessível e quais são 
as vantagens e desvantagens de fazerem esta mudança? 

2. Escolha uma empresa de Turismo que possa ser capaz de desenvolver por si próprio, e 
pesquise o seguinte: 

 O que irá vender? 
 A quem irá vendê-lo? 
 Que tipo de destinos irá oferecer e porquê? 
 Como podem ser destinos inteligentes? 

Recursos 

Internet  

Para saber mais 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585 - Manual sobre Turismo 
Acessível para Todas as Parcerias Público-Privadas e Boas Práticas 

http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-
destination-management-handbook-enat.pdf - Manual de Gestão de Destinos Turísticos 
Acessível 

 
 

MÓDULO 3 - ATIVIDADE 2  

Viaje de forma Segura e Inteligente 

Objetivos da Atividade 

 Compreender a importância da cadeia de abastecimento no negócio do turismo.  

 Ser capaz de planear um pacote de férias acessível a todos, tendo em consideração as 
necessidades pessoais, encontrando as melhores opções e ofertas. 

Descrição da Atividade 

Trabalha para uma Agência de Viagens e foi contactado por uma família de 7 pessoas, 
residente em Lisboa, Portugal, que quer ir de férias, durante uma semana, para um local 
adequado às suas necessidades. Querem que você decida a melhor semana para as suas férias, 
pois são bastante flexíveis. A família inclui: 

 Os avós: ambos na casa dos 80 anos. O avô, que precisa de uma bengala e tem 
dificuldade em andar em terreno irregular, e a avó, que está dependente de uma 
cadeira de rodas. 

 Os pais: estão na casa dos 60 anos. O pai tem um problema de pernas, o que lhe 
dificulta a subida de degraus e longas distâncias a pé. 

 O casal: na casa dos 30 anos. A mulher está grávida, o que significa que não pode fazer 
muito esforço físico e fazer longas caminhadas, e eles têm um filho de 2 anos, que 
anda num carrinho de bebé. 

1. Qual o(s) destino(s) que sugere? Porquê? 
2. Quando é que iriam de férias? Porquê? 
3. De que precisarão para os apoiar? 
4. Como viajariam para lá? 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416585
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
http://business.turismodeportugal.pt/SiteCollectionDocuments/all-for-all/acessible-tourism-destination-management-handbook-enat.pdf
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5. Que tipo de transporte escolheria para os levar do aeroporto para o hotel?  
6. Como deveria o Hotel estar equipado para acomodar uma pessoa em cadeira de 

rodas? 
7. A que restaurantes podem ir? 
8. Que tipo de transporte podem utilizar para visitar a cidade/local? 
9. Que atividades culturais poderão realizar? Por exemplo: quais os museus que poderão 

visitar. 
10. Que outras atividades poderão realizar? 

Procure na cadeia de fornecimento turístico quem seria a melhor opção para esta família e 
planeie as suas férias semanais, tendo em mente as perguntas acima.  

Recursos 

Internet 

Para saber mais 

Encontrará mais informações sobre este assunto em:  

https://www.accessibletourism.org/  

https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf  

https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en  

 
MÓDULO 3 ANEXO 1 
 
Quadro S-Q-A 
Avalie o que sabe sobre um determinado tópico antes e depois de o ter abordado. Preencha as 
colunas abaixo com o que Sabe sobre o tópico, o que Quer saber, e o que Aprendeu. 

O que Sabe sobre o tópico O que Quer saber? O que Aprendeu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

https://www.accessibletourism.org/
https://www.accessibletourism.org/resources/edpd_etd_2013_conference_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/business-portal/accessibility_en
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Módulo 4 – Sensibilização Comercial & Comunicação de Marketing 
Inclusiva 

 

Objetivos do Módulo 

No final desta unidade de aprendizagem, deverá ser capaz de: 

1. Descrever algumas das principais considerações para desenvolver a consciência 
comercial e definir a comunicação de marketing. 

2. Identificar e analisar estratégias e ferramentas adequadas para disponibilizar 
informação e comunicação. 

3. Identificar instrumentos adequados para o marketing digital e considerações-chave para 
a utilização dos meios de comunicação social para publicidade e promoção de 
serviços/produtos turísticos acessíveis em linha. 

4. Analisar e avaliar indicadores de comportamento dos consumidores para compreender 
as necessidades das empresas e tornar os serviços/produtos turísticos mais 
competitivos. 

5. Identificar alguns fatores-chave no marketing do turismo viral. 

Conteúdos sugeridos 

“E-Turismo” e desenvolvimento da consciência comercial 

“E-Turismo” é um termo antiquado hoje em dia, mas pode ser usado aqui para resumir o que 
desejamos discutir – que é a "Digitalização de todos os processos e cadeias de valor nas 
indústrias do turismo, viagens, hospitalidade e restauração". (Incluindo o comércio 
eletrónico)" (Buhalis 2003). Para efeitos desta unidade do projeto TOURISTIC, vamos 
concentrar-nos principalmente na tarefa de utilizar ferramentas digitais para melhorar e 
apoiar o marketing e a comunicação de um serviço ou produto turístico. 

 

Definir Comunicação de Marketing 

A Comunicação Integrada de Marketing (IMC – Integrated Marketing Communications) é a 
coordenação e integração de todas as ferramentas, vias e fontes de comunicação de 
marketing dentro de uma empresa num programa contínuo que maximiza o impacto nos 
consumidores e outros utilizadores finais a um custo mínimo. O IMC inclui todas as 
comunicações business-to-business, canal, cliente, comunicações externas e comunicações 
internas. O IMC pode tornar-se complexo rapidamente! Pense em todas as diferentes 
ferramentas online e canais de comunicação em que se pode pensar e quantas pessoas podem 
estar envolvidas em cada um deles – por exemplo, um remetente, processos de codificação 
(os sinais verbais e não verbais que transmitem a mensagem), o dispositivo de transmissão, 
etc., etc. O que é importante para tornar este processo mais simples para si é pensar em como 
funciona tipicamente o processo de tomada de decisão de um cliente. É vital para as empresas 
de turismo compreender como acontece a pesquisa e revisão de informação. 

 

Estratégias e ferramentas para tornar a informação disponível 

Ao tomar uma decisão, um cliente irá normalmente seguir um conjunto específico de passos. 
Alguns dos recursos e ferramentas online aqui estarão imediatamente à sua disposição e é 
importante assegurar que esteja visível neles – por exemplo: 

1. Identificar Necessidades & Desejos – Alguns destes podem provir de meios de 
comunicação offline como a imprensa escrita (revistas, jornais, etc.), agentes de 
viagens, televisão ou rádio. Mas, na maioria das vezes, virá de websites online 
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centrados em viagens, de influenciadores dos meios de comunicação social e de 
contas que promovem viagens, por exemplo, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e 
como anúncios online em motores de busca como a Google. 

2. Pesquisa de Informação – A principal fonte de informação para a maioria de nós online 
é através de motores de busca – em particular a Google. No entanto, mais informação 
pode frequentemente ser encontrada pelos clientes em websites "agregadores" 
específicos de viagens (websites que recolhem muitos dados num espaço), tais como 
Tripadvisor, Trivago, etc. Outros espaços online para tal incluem contas de empresas 
de meios de comunicação social, websites de turismo nacional ou de companhias 
aéreas, etc. 

3. Avaliar escolhas – Isto é muito frequentemente feito no mesmo espaço onde os 
clientes procuram informação. Em particular, o cliente irá frequentemente comparar e 
contrastar as escolhas disponíveis em motores de busca como a Google, mas também 
em websites agregadores para elementos específicos (por exemplo, booking.com para 
comparar lugares para ficar, voos Google ou Skyscanner para comparar voos, etc.). 

4. Selecionar Fonte de Compra & Comprar bens ou serviços – O processo de seleção e 
compra é normalmente feito diretamente com o fornecedor através do próprio site do 
fornecedor ou compra através de sites intermediários como Booking.com, Expedia, 
etc. 

5. Usar bens ou serviços para avaliar a experiência – uma consideração chave adicional 
hoje em dia no IMC digital é que os clientes podem e irão muitas vezes deixar o 
feedback online para o serviço ou produto que recebem. Isto é frequentemente feito 
em sites agregadores, tais como Booking.com ou Expedia, mas também pode ter em 
conta contas de meios de comunicação social, revisões de motores de busca, etc. É 
importante acompanhar e manter um registo dos pontos de vista dos clientes depois 
de estes se terem comprometido consigo. 

Ferramentas para marketing digital e meios de comunicação social 

No passado, o IMC dependia muito dos meios "tradicionais" como a televisão ou a rádio, mas 
como a utilização de ferramentas online explodiu durante a última década, uma grande parte 
do marketing passou para ferramentas online – em particular os meios de comunicação social. 
Os benefícios da utilização dos meios de comunicação social são evidentes por si mesmos. 
Embora existam muitas plataformas de meios de comunicação social diferentes, é importante, 
sempre que possível, estar ativo nas plataformas de meios de comunicação social mais 
relevantes e populares. Algumas das maiores para o turismo incluem o Facebook, Twitter e 
Instagram. Para além das redes sociais, existe uma grande variedade de ferramentas de 
marketing digital, para além das redes sociais – demasiadas para mencionar aqui. Alguns 
gráficos úteis que podem ajudar a listar e categorizar as ferramentas de marketing digital 
podem ser vistos em Smart Insights e Louise Mayers, mas há muito mais orientações e gráficos 
semelhantes por aí. Tal como acima descrito, o que é importante é que selecione as 
ferramentas certas para o fim certo para o seu público – o que só pode ser feito 
adequadamente quando recolher informações sobre e a partir delas! Mais informação sobre 
este assunto está disponível na secção "Metodologia" deste capítulo. 

O marketing digital e os meios de comunicação social têm a ver com permitir conversas. Como 
a Safko & Brake descreve, "não se pode controlar as conversas, mas pode-se influenciar. A 
influência é a base das relações economicamente viáveis" (Safko & Brake 2008). Chaffey et al. 
observaram também que uma boa utilização de tais ferramentas é "Monitorizar & facilitar a 
interação cliente-cliente, participação e partilha através de meios digitais para encorajar um 
envolvimento positivo com uma empresa e as suas marcas, levando a um valor comercial" e 
que "Interações podem ocorrer em redes sociais de sites de uma empresa e outros sites de 
terceiros". (Chaffey et al, 2019). 

https://www.smartinsights.com/wp-content/uploads/2018/10/Digital-Marketing-Tools-2020-web.jpg
https://louisem.com/95461/online-marketing-tools
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Indicadores de Comportamento do Cliente 

Como forma de avaliar os indicadores de comportamento dos clientes, tente construir uma 
imagem global dos seus clientes para recolher dados de modo a poder prever ou atender ao 
seu comportamento e necessidades. Existe um "Ciclo de Vida dos Meios de Comunicação 
Social" que descreve os diferentes utilizadores em diferentes fases: 

 Lurkers: Observam apenas, não contribuem, visitantes ocasionais  

 Noviços: Começam a envolver-se com a comunidade, participação e fornecimento de 
conteúdos 

 Insiders: Juntam-se à comunidade de forma consistente, interagem e classificam os 
outros 

 Líderes: Participantes veteranos  

 Elders: Abandonam a Rede 

Pense em todos os seus utilizadores e tente identificar onde podem caber neste ciclo para 
identificar a mensagem certa para o utilizador certo. Um lurker pode estar interessado nas 
informações e ofertas básicas. Um insider pode ser elogiado ou recompensado por ajudar 
outros utilizadores. A um elder poderia ser pedida informação sobre o que ele sugeriria ou 
melhoraria. 

1. Pense também nos 4 tipos de conteúdo de meios de comunicação social que está a 
fornecer e como isto poderia alinhar-se com as necessidades dos seus clientes: 
Comunicação: O que é que está a comunicar? Como é que a sua comunicação é 
percebida pelo seu público? Pode/Mede a sua eficácia? Quais as estratégias que 
desencadeiam as respostas mais benéficas das suas audiências? 

2. Colaboração: Está à procura de colaboração interna ou externa? Pode apoiar a partilha 
de conhecimentos ou o feedback dos clientes? Tem quaisquer outras ferramentas 
para recolher dados ou colaborar? Pode recompensar a participação? 

3. Educação: Com que frequência precisa de educar o seu público interno/externo? 
Procura oportunidades para o fazer? Que ferramentas ou meios estão disponíveis para 
o ajudar 

4. Entretenimento: Lembre-se que o entretenimento nem sempre precisa de significar 
Engraçado e o humor pode muitas vezes ser mal compreendido. Concentre-se no 
conteúdo interessante/compulsivo, em vez de tentar tornar tudo "engraçado". 

Metodologia 

Um elemento-chave em qualquer abordagem para uma estratégia de marketing digital – seja 
nas redes sociais ou utilizando outras ferramentas digitais – é começar com as pessoas, não 
com a plataforma! Forrester (2007) tem um bom acrónimo para ajudar a pensar este processo 
através do chamado POST – que descreve a ordem pela qual se deve pensar na sua estratégia 
digital para os seus clientes: 

1. Pessoas 
2. Objetivos 
3. EStratégia 
4. Tecnologia 

Conforme delineado no material de aprendizagem para esta unidade, ao tomar uma decisão, 
um cliente irá normalmente seguir um conjunto específico de passos e estar consciente destes 
é importante:  

1. Identificar Necessidades e Desejos 

2. Pesquisar Informação 
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3. Avaliar Escolhas  

4. Selecionar Fonte de compra & comprar bens ou serviços 

5. Utilizar bens ou serviços para avaliar a experiência 

Se pensar nos 5-6 passos envolvidos na tomada de decisões de um cliente, pode pensar em 
estabelecer uma presença online em espaços online relevantes. Cada tipo de cliente será 
diferente, pelo que não há um conjunto específico de ferramentas ou recursos que 
funcionarão para si para cada cliente – é importante fazer a sua própria pesquisa (e recolher 
dados diretamente dos seus clientes, se possível) para saber onde vão online para identificar 
necessidades & desejos, procurar informação, avaliar escolhas, etc., e certificar-se de que está 
presente lá. 

As redes sociais são uma ferramenta útil para este tipo de recolha de dados e para obter 
feedback dos utilizadores. Os meios de comunicação social permitem-nos aceder aos 
sentimentos e opiniões claros dos utilizadores, algo que os investigadores quantitativos teriam 
geralmente de recolher através de inquéritos ou grupos de discussão. Isto fornece uma 
enorme escala de dados disponíveis, nas próprias palavras das pessoas, para que possa 
analisar. Em particular, pode ser uma forma útil para os utilizadores lhe enviarem informações 
delineadas acima – sobre as suas necessidades e desejos, onde encontram informações, como 
avaliam os projetos, etc. As redes sociais também podem ajudar o seu negócio a compreender 
e melhorar a perceção da sua marca online; compreender o mercado para novos produtos; 
comparar a sua presença com um concorrente, ou atrair novas audiências através da 
compreensão das tendências e discussões dentro da sua categoria, etc. 

Lembre-se, no entanto, que existe uma "Etiqueta" para utilizar as suas redes sociais para um 
marketing eficaz: 

- Não enviar spam aos utilizadores com repetidos conteúdos desnecessários – tanto 
quanto possível, não é bom. 

- Responder aos clientes – no mesmo dia deve ser um mínimo. 

- Fale diretamente com os clientes – utilize @CustomerName sempre que possível. 

- Destaque o que é importante e concentrar-se no que é benéfico para eles. 

- Utilize as páginas de notificação para o ajudar a acompanhar a atividade. 

- Utilize ferramentas de programação para planear e enviar atualizações em vez de 
escrever "lá e depois". 

Lembre-se também que os empregados dentro da sua empresa são também utilizadores das 
redes sociais e podem ter conhecimentos sobre esta área e sobre o território das redes sociais. 
Pode também pensar na sua utilização das redes sociais internamente numa empresa para: 

1. Comunicar mais rapidamente/ Trabalhar em conjunto mais produtivamente 
2. Apoiar a formação e atualizações na empresa 
3. Dar feedback sobre a eficácia, etc. 

Avaliação 

Como atividade de avaliação, examine as suas próprias ferramentas de marketing digital 
existentes – o seu website, as suas contas nos meios de comunicação social, etc. – ou, se ainda 
não as tiver, selecione as ferramentas de marketing digital para uma empresa que seja 
semelhante à sua ou na mesma área do seu negócio. Escreva um relatório sobre a eficácia dos 
esforços de marketing digital para a sua empresa ou para a empresa externa, fazendo 
recomendações sobre como melhorar esses esforços.  
Ao fazê-lo, considere as seguintes rubricas: 
 
Introdução 
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Antecedentes do negócio, seleção de website/ meios de comunicação social 
 
 
Identificação do Perfil do Utilizador 
Identificação da finalidade deste site ou conta nos meios de comunicação social – e 
utilizadores propostos para os produtos/informações fornecidas no site, características dos 
utilizadores e suas necessidades 
 
Funcionalidade do(s) instrumento(s) de marketing digital 
Avaliação do website ou da conta nos meios de comunicação social tendo em mente o perfil 
do utilizador, a forma como o website responde às suas necessidades, navegação, facilidade 
de utilização, design, estética. 
 
Análise de SEO e palavras-chave 
Avaliação do site ou da conta nos meios de comunicação social de uma perspetiva técnica – 
será que utiliza suficientes "Palavras-chave" no texto, será que os links estão a funcionar, será 
que os downloads são rápidos? Como parte disto, faça alguma pesquisa de "palavras-chave" e 
tente encontrar sugestões para que palavras-chave gerariam um bom volume. 
 
Campanha de Comunicação Social para Melhorar o Alcance 
Analisar a conta dos meios de comunicação social em termos de criatividade, escolha 
apropriada de canais sociais, e conteúdo, expectativas de como a campanha se envolveria e 
encorajaria a partilha, página de destino, coerência com o site 
 
Analíticos 
Como o desempenho pode ser medido que métricas devem ser utilizadas, e os benefícios das 
mesmas. 

Dicas para professors, formadores e educadores  

Lembre-se de que deve sempre desenvolver, publicar, etc., tendo em mente o cliente. Tudo 
deve ser focalizado neles e nas suas necessidades. 

Antes de publicar, pergunte-se – isto é informativo/ útil/ envolvente/interessante? Se a 
resposta for não, reconsidere. 

Pense em utilizar ferramentas adicionais para o ajudar a recolher dados dos clientes – 
inquéritos, questionários online, grupos de discussão, clouds de reflexão, pesquisas existentes, 
etc. podem ajudá-lo a desenvolver a sua presença online e a descobrir o que os seus clientes 
querem. 
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MÓDULO 4 - ATIVIDADE 1 

Planificador Estratégico das Redes Sociais 

Objetivos da Atividade 

O objetivo desta atividade será gerar um conjunto inicial de considerações para o ajudar a 
criar uma estratégia eficaz de comunicação social. Isto irá ajudá-lo a desenvolver o seu perfil 
de marketing online, avançando. 

Descrição da Atividade 

Duração: 2-3 horas. 

Hootsuite é uma plataforma de gestão de redes sociais, que lhe permite gerir todos os seus 
perfis de redes sociais, posts, etc., a partir de 1 espaço. A interface de utilizador do sistema 
assume a forma de um painel de controlo, e suporta integrações de redes sociais para Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube. Como parte das suas ofertas, a Hootsuite também 
fornece muita formação em torno do planeamento e estratégia das redes sociais. 

Como parte disto, têm modelos de estratégia de redes sociais muito eficazes, que podem ser 
descarregados e utilizados para o ajudar a planear a sua estratégia de redes sociais. Para o 
fazer, preencha o formulário em https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-
strategy-template para aceder aos seus modelos de estratégia de redes sociais. 

Isto dar-lhe-á acesso a um ficheiro de diapositivos da Google, que poderá depois descarregar 
como PowerPoint. 

 
 

Quando o tiver descarregado, preencha-o conforme apropriado para o seu serviço/ produto. 
Isto não precisa de ser exaustivo – basta pensar nisto como uma primeira tentativa. A 
Hootsuite tem diretrizes para o ajudar a preencher esta estratégia em 
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/ com muitos mais 
links para o ajudar a tornar o seu plano de comunicação social mais eficaz. 

https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template
https://www.hootsuite.com/resources/blog/social-media-strategy-template
https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
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Pode revisitá-lo ao longo do tempo para o atualizar como quiser – e pode usá-lo como 
referência para o ajudar a gerir os seus meios de comunicação social ao longo do tempo. 

Recursos 

Um browser, um endereço de e-mail, PowerPoint (ou Google Slides se tiver uma conta Google) 

Para saber mais 

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/  

 

  

https://blog.hootsuite.com/how-to-create-a-social-media-marketing-plan/
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Módulo 5 – Planeamento estratégico & envolvimento de stakeholders 

 

Objetivos do módulo 

Os objetivos da unidade são: 

- para definir o que é o planeamento estratégico e os seus elementos-chave 
- dar conhecimentos teóricos sobre as partes interessadas e como assegurar o envolvimento 
- fornecer métodos práticos para identificar as partes interessadas relevantes para o projeto 

e ferramenta de gestão para manter um elevado nível de envolvimento com as principais 
partes interessadas. 

Conteúdos sugeridos 

Planeamento estratégico 

1. Definição do plano estratégico 

O planeamento estratégico é um processo que ajuda a identificar o que uma organização se 
esforça por alcançar e mapeia os passos necessários para ser bem sucedida. Por outras 
palavras, o planeamento estratégico determina para onde uma organização vai no próximo 
ano ou mais, como vai lá chegar e como vai saber se lá chegou ou não. Sem um plano 
completo, o trabalho pode ser concluído, mas muitas vezes falta-lhe o sentido do objetivo, 
direção e prioridade. O planeamento estratégico consiste em seis elementos básicos que o 
ajudarão na criação de um plano estratégico. 

 

2. Elementos-chave do planeamento estratégico: 

VISÃO: Uma declaração de visão serve como um guia claro para escolher as linhas de ação 
atuais e futuras – uma definição de onde quer que a sua organização esteja a longo prazo. 
Define o tom e fornece uma Estrela do Norte no horizonte. 

MISSÃO: Uma declaração de missão define o que é uma organização, por que razão existe, a 
sua razão de ser.  A declaração de missão deve definir quem são os nossos grupos-alvo, 
identificar os serviços que uma organização presta e descrever a localização geográfica em que 
uma organização opera. 

VALORES: São as crenças que guiam as atividades e objetivos da sua organização. Elas 
estabelecem as razões pelas quais faz o que faz e o que a sua organização representa. Os 
valores explicam a forma como a organização pretende funcionar. 

OBJETIVOS: Os objetivos são resultados específicos que uma organização pretende alcançar 
dentro de um período de tempo. Objetivos claramente definidos criam metas através das 
quais uma organização pode medir a sua saúde global e o impacto de iniciativas estratégicas. 
Em geral, os bons objetivos devem ser claros, mensuráveis e ser apoiados por múltiplas 
iniciativas estratégicas em toda a organização. 

ESTRATÉGIA: A estratégia é o caminho que nos leva de onde estamos agora para onde 
queremos estar. É um plano de ação para atingir um objetivo que é geralmente importante, 
abrangente e a longo prazo. As estratégias são onde as organizações colocam os seus esforços 
no sentido de alcançar as mudanças desejadas que levarão à realização dos objetivos da 
organização. 

TÁTICA: As táticas são iniciativas, projetos ou programas focalizados que permitem às 
organizações executar um plano estratégico. As táticas são a chave para a execução. São as 
ações que se tomam para que tudo isto aconteça. 
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3. Perguntas que nos podem ajudar no planeamento estratégico 

Quando colocadas corretamente, as perguntas têm a capacidade de persuadir as pessoas mais 
do que as declarações. As perguntas transformam uma ideia num plano. As perguntas corretas 
podem lançar uma nova luz sobre problemas antigos. Grandes perguntas criam o espaço para 
grandes respostas. As perguntas são uma ferramenta poderosa não só no planeamento 
estratégico, mas também na vida. Elas são transformadoras. Aqui estão as perguntas que nos 
podem ajudar no planeamento estratégico: 

 Que programas e serviços deveríamos estar a fornecer? 
 Por que é que existimos?  
 Como somos únicos? 
 Quem são os nossos clientes/utilizadores?  
 O que precisa de ser feito para concretizar a nossa visão? 
 Qual é a fonte dos desafios e oportunidades para a nossa organização?  
 Quem está a criar problemas, desafios e oportunidades para a nossa organização?  
 O que criou os problemas e oportunidades e como chegámos aqui? 
 Quais são os três a cinco programas mais importantes que fornecemos, agora e no 

futuro? 

Envolvimento dos Stakeholders 

1. Definição de stakeholder 

De acordo com o Project Management Institute (PMI), o termo stakeholder (parte interessada) 
refere-se a um grupo, empresa, organização, membro ou sistema que afeta ou pode ser 
afetado pelas ações de uma organização. É identificado um interessado no projeto, um 
indivíduo, grupo ou organização, que pode afetar, ser afetado por ou sentir-se afetado por 
uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. 

Os stakeholders podem ser internos ou externos a uma organização. Os stakeholders internos 
são pessoas cujo interesse numa empresa vem através de uma relação direta, como emprego, 
propriedade ou investimento. Intervenientes externos são aqueles que não trabalham 
diretamente com uma empresa, mas que são afetados de alguma forma pelas ações e 
resultados do negócio. Os fornecedores, credores e grupos públicos são todos considerados 
stakeholders externos. 

2. A Importância do Envolvimento Significativo de Stakeholders 

Como em qualquer outro processo empresarial, o processo de envolvimento deve ser 
sistemático, lógico e prático. Precisamos de planear um processo que o leve desde o ponto de 
partida do planeamento e identificação dos objetivos até à monitorização e avaliação. Este 
processo é representado como um círculo porque é constante, onde as lições da experiência 
passada irão então moldar o planeamento e o envolvimento futuros. 

O processo não é linear; é antes um processo em que uma organização aprende e melhora a 
sua capacidade de realizar um envolvimento significativo das partes interessadas enquanto 
desenvolve relações de respeito mútuo.  

3. Como planear o envolvimento de stakeholders 

O desenvolvimento de uma boa compreensão das comunidades, dos stakeholders e das 
questões que iremos abordar ajudará a nossa organização a desenvolver um processo eficaz 
de consulta e envolvimento que aumentará a probabilidade de resultados positivos do 
projeto. Antes de começarmos, existem 12 questões para ajudar a nossa equipa a começar – 
isto ajudará a identificar alguns fatores importantes relacionados com as partes e questões de 
consulta: 
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 Quem são os interessados e os titulares de direitos diretamente afetados pelas 
atividades da sua empresa? O que pode afetar as atividades da sua empresa? Quais se 
encontram em ambas as categorias? 

 Quem são os stakeholders indiretamente afetados pelo seu projeto? 
 Quais dos seus stakeholders são beneficiários das atividades da sua organização? 
 A que grupos pertencem os seus stakeholders? Por que grupos são eles influenciados? 
 Que grupos governamentais, financeiros, legais, ambientais e industriais estão 

envolvidos no seu projeto? Quais desses grupos influenciam o seu projeto? 
 Que questões atuais existem que estão diretamente ligadas às atividades da sua 

organização com este projeto? 
 Que questões existem que estão para além do controlo direto da sua organização, mas 

que afetam o sucesso do seu projeto? 
 Que questões históricas existem relacionadas com o seu projeto, partes interessadas e 

localização geográfica? 
 Quais são os requisitos regulamentares e de conformidade ambiental? 
 Que questões estão relacionadas com áreas geográficas ou com as de importância 

cultural? 
 Quem são os membros da equipa que irão trabalhar na consulta aos stakeholders? 
 Como é que a sua organização irá manter os registos das consultas atualizados? Quem 

será responsável pela gestão da informação dos stakeholders e por manter os 
membros da equipa a par da situação? 

4. Abordagem em cinco etapas para o envolvimento de stakeholders 

Passo 1 – ESTRATÉGIA DE ENVOLVIMENTO: estabelecer visão e nível de ambição para o 
compromisso futuro e rever os compromissos passados. Identifique os seus objetivos básicos, 
questões a abordar e os stakeholders a que dá prioridade por serem fulcrais para a sua 
organização. 

Etapa 2 – MAPEAMENTO DE STAKEHOLDERS: definir critérios para identificar e dar prioridade 
aos stakeholders e selecionar mecanismos de envolvimento. É muito importante compreender 
as suas partes interessadas: compreender os seus desejos e necessidades e como os mesmos 
se correlacionam com os seus próprios desejos e necessidades. Compreender a sua motivação, 
objetivos e questões, e quais destas são as suas questões, ajudará a traçar o perfil dos 
stakeholders prioritários.  

Passo 3 – PREPARAÇÃO: concentre-se em objetivos a longo prazo para orientar a abordagem, 
determinar a logística para o compromisso e estabelecer as regras. Dedique tempo e recursos 
adequados para identificar possíveis pontos em comum entre a sua organização e as partes 
interessadas – para identificar possíveis formas de conversações e situações vantajosas para 
ambas as partes. 

Passo 4 – ENVOLVIMENTO: conduza o próprio compromisso, assegure uma contribuição 
equitativa das partes interessadas, mantenha-se concentrado nas prioridades e peça feedback. 
As diferentes partes interessadas virão com diferentes níveis de confiança e vontade de 
confiança. Planeie as suas interações e construa boas relações. Seja reativo, fornecendo 
informações e propostas que respondam diretamente às suas expectativas e interesses 
previamente identificados. 

Passo 5 – PLANO DE AÇÃO: A gestão do conhecimento é fundamental para captar informação 
e partilhar o que se aprende. Lembre-se de informar os stakeholders sobre os progressos, de 
uma forma e linguagem apropriadas para eles. Identificar oportunidades a partir de feedback e 
determinar ações, revisitar objetivos e planear os próximos passos para o seguimento e 
compromissos futuros.   



 Módulos de Formação sobre Competências Digitais para Turismo Acessível Online 

 

Metodologia 

A metodologia de identificação e gestão das partes interessadas ajuda ao sucesso do projeto. 
Proporciona o processo para manter boas relações com as pessoas que têm impacto no nosso 
trabalho. Através destes métodos seremos capazes de:  

- identificar stakeholders e compreender as suas necessidades; 
- dar prioridade aos seus intervenientes com base no seu poder e interesse; 
- visualizar os stakeholders; 
- envolver-se com as partes interessadas, construindo confiança e respeito mútuos; 
- monitorizar e rever a comunidade dos seus intervenientes. 

O mapa de interesse energético é desenhado como uma rede 2x2 que representa a potência 
no eixo horizontal e o interesse no eixo vertical.  A potência refere-se à capacidade de 
influenciar o projeto, fornecendo recursos. O interesse refere-se ao interesse de uma parte 
interessada nos resultados do projeto. 

A ferramenta de gestão dos stakeholders aborda o processo de comunicação que deve ser 
incorporado ao longo de todo o projeto. A sua análise é uma atividade-chave para segmentar 
os vários públicos e decidir a frequência, método e conteúdo das mensagens que precisam de 
ser entregues, o que, por sua vez, informa o calendário de comunicações. 

Avaliação 

No início da sessão, fazer perguntas aos participantes: 
- O que sabe sobre planeamento estratégico?  
- Porque é importante? 
- Quem são os nossos intervenientes? Como é que comunicamos com eles? 

No final da sessão, pergunte aos participantes: 
- Como se pode utilizar um plano de gestão dos stakeholders? 
- Como pode mapeá-los para o ajudar no seu projeto? 

Dicas para professores, formadores e educadores 

▪ Quando o grupo for trabalhar na identificação de stakeholders, iniciar uma sessão com 
brainstorming 

Referências 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf 

http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://leedschildcare.proceduresonline.com/pdfs/com_man_stake_enga.pdf
http://www.bawiki.com/wiki/Stakeholder-Maps.html
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_08.htm
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MÓDULO 5 - ATIVIDADE 1 

Plano de Comunicação dos Stakeholders  

Objetivos da Atividade 

- Identificar stakeholders 

- Organizar Informação sobre diferentes stakeholders 

- Desenvolver um plano de comunicação com os stakeholders  

Descrição da Atividade 

Quando utiliza as opiniões e influência dos seus mais poderosos intervenientes para ajudar a 
moldar o projeto, você e o projeto estarão mais bem equipados para o sucesso, e não 
perderão tempo e recursos preciosos na comunicação com aqueles que simplesmente não 
precisam da informação. 

Além disso, os seus principais interessados com mais peso e influência podem ajudá-lo a 
ganhar recursos, a dar prioridade a pedidos concorrentes de recursos ou linhas de tempo e a 
eliminar potenciais bloqueios. À medida que identifica os stakeholders e a forma mais 
eficiente de os gerir, começará também a ter o início do seu plano de comunicação.  

Crie um plano de gestão e comunicação das partes interessadas para o seu projeto! 

Stakeholder Priority Position Papel no 
Projeto 

Objetivos do 
Stakeholder 

Factos, 
Paixões e 
Áreas de 
Interesse 

Tipo de 
Comunicaç

ão 

Ligações 
Afetivas e 

Estratégias 
de Relação 

Etapas de 
Ação para 
Manter e 

Nutrir esta 
Relação 

         

         

         

         

         
 

Recursos 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-
for/9780814432778/AppendixC.xhtml 

https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-
c7af3cdee239 

https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-
plans 

https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/ 

 

Para saber mais 

A Practical Guide to Dealing With Difficult Stakeholders, Jake Holloway, David Bryde & 
Roger Joby, Gower, 2015 
Managing Project Teams: Shortcuts to Success, Elizabeth Harrin, BCS Publishing, 2013 
The Project Managers Little Book of Cheats, Beth Spriggs, 2016 
Message Not Received: Why Business Communication is Broken and How to Fix It, Phil Simon, 
Wiley, 2015 

 

https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://www.oreilly.com/library/view/emotional-intelligence-for/9780814432778/AppendixC.xhtml
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://medium.com/paymo/how-to-create-a-stakeholder-management-plan-templates-c7af3cdee239
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.smartsheet.com/how-create-stakeholder-management-and-communication-plans
https://www.ownerteamconsult.com/importance-of-project-stakeholder-management/
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MÓDULO 5 - ATIVIDADE 2 

Mapeamento de Stakeholders 

Objetivos da Atividade 

- Compreender quem são as partes interessadas 

- Analisar a influência dos stakeholders no projeto 
- Obter representação visual para todas as pessoas e organizações que podem 

influenciar o seu projeto 

Descrição da Atividade 

Um mapa de stakeholders é uma técnica que pode utilizar para analisar como diferentes 
pessoas irão influenciar o seu projeto. Ao visualizar as pessoas na matriz, será mais fácil ver 
onde todos se encaixam no seu projeto e o nível de comunicação que deverá fornecer a cada 
parte interessada. 

Comece por mapear os seus stakholders no eixo, com base no seu nível de poder e interesse 
no projeto. Este exercício é útil, uma vez que proporciona um ponto de referência importante 
quando se envolve com outros intervenientes no projeto. 

 
O mapeamento dos stakeholders é o processo de identificação e análise sistemática das partes 
interessadas relevantes, a sua relação entre si, o seu nível de interesse e os seus papéis e 
responsabilidades em relação ao poder que detêm. O seu poder e interesse relativos são 
categorizados em quatro grupos: aqueles com elevado interesse mas pouco poder (A), elevado 
interesse e muito poder (B), baixo interesse mas pouco poder (C) e baixo interesse mas muito 
poder (D). 

Crie um mapa das partes interessadas para o seu projeto! 
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Recursos 

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping 
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2 
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/ 

 

Para saber mais 

Enchantment: The Art of Changing Hearts, Minds, and Actions, Guy Kawasaki, Portfolio 
Penguin, 2011 
Project Management Communication Tools, William Dow & Bruce Taylor, Dow Publishing, 
2015 
Practical People Engagement: Leading Change Through the Power of Relationships, Patrick 
Mayfield, Elbereth Publishing, 2013 

 
  

https://milanote.com/templates/strategy/stakeholder-mapping
https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=80594&section=5.2
https://miro.com/blog/stakeholder-mapping/
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UNIDADE 3 – COMPETÊNCIAS DIGITAIS 

 

Módulo 6 – O Design Universal no turismo acessível 

 

Objetivos do módulo 

Aplicar o design universal eficaz e o design para todos no fornecimento de turismo acessível, 
utilizando soluções tecnológicas adequadas. 

Conteúdos sugeridos 

Tópico 1: Introdução ao Design Universal  

Segundo o Center for Universal Design (CUD) da Universidade Estadual da Carolina do Norte, o 
Design Universal (DU) "é o design de produtos e ambientes a serem utilizados por todas as 
pessoas, na medida do possível, sem necessidade de adaptação ou design especializado". 

Quando os princípios do DU são aplicados, os produtos e ambientes satisfazem as 
necessidades dos potenciais utilizadores com uma grande variedade de características. A 
deficiência é apenas uma das muitas características que um indivíduo pode possuir. Por 
exemplo, uma pessoa pode ser hispânica, 1,80 m de altura, homem, trinta anos de idade, um 
excelente leitor, principalmente um aprendente visual e surdo. Todas estas características, 
incluindo a sua surdez, devem ser consideradas ao desenvolver um produto ou ambiente que 
ele, bem como indivíduos com muitas outras características, possa utilizar. 

Tornar um produto ou um ambiente acessível a pessoas com deficiência beneficia muitas 
vezes outras pessoas. Por exemplo, as aberturas automáticas de portas beneficiam os 
indivíduos que utilizam andarilhos e cadeiras de rodas, mas também beneficiam as pessoas 
que transportam mercadorias e seguram bebés, assim como os cidadãos idosos. 

 

Tópico 2: Princípios do Design Universal 

1 - Utilização equitativa 

2 - Flexibilidade na utilização 

3 - Utilização simples e intuitiva 

4 - Informação percetível 

5 - Tolerância ao erro 

6 - Baixo esforço físico 

7 - Tamanho e espaço para abordagem e utilização 

 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html  

 

Tópico 3: Princípios de Design Universal no contexto das aplicações web e do 
desenvolvimento de software 

Cada indivíduo merece conhecer, aprender, explorar, crescer e alcançar em qualquer campo 
da vida que deseje. É uma prática geral desenvolver a web ou aplicação normal, tendo em 
mente as características do utilizador médio. Mas quando temos de conceber software que 
satisfaça as necessidades de pessoas com uma vasta gama de deficiências e capacidades, isso 
leva-nos ao conceito de design universal para software.  

É relevante lançar luz sobre o processo e o princípio do design universal no contexto das 
aplicações web e do desenvolvimento geral de software. Acreditamos que ajudará a aumentar 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
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o nosso conhecimento e consciência sobre a construção de software melhor e mais acessível. 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-
accessibility  

 

Sugestão de livro: Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach 
Everyone – Novembro 2008, Chisholm Wendy, May Matt 

 

Tópico 4: I.S. EN 17161:2019 para aplicar uma abordagem de DesignUniversal para a 
acessibilidade 

É essencial assegurar o acesso das pessoas com deficiência, em pé de igualdade com os outros, 
à acessibilidade dos produtos e serviços. Uma abordagem Design para Todos reconhece estas 
variações e visa satisfazer o mais possível os seus requisitos, a fim de alcançar produtos e 
serviços acessíveis. 

Neste contexto, a Norma Europeia EN 17161:2019 "Design para Todos – Acessibilidade 
seguindo uma abordagem de Design para Todos em produtos, bens e serviços – Alargar o 
leque de utilizadores" visa ajudar as organizações a alinharem-se com uma abordagem 
consistente para abordar a acessibilidade das pessoas com deficiência. Especifica requisitos 
que podem permitir a uma organização conceber, desenvolver e fornecer produtos, bens e 
serviços que possam ser acedidos, compreendidos e utilizados pelo mais vasto leque de 
utilizadores, incluindo pessoas com deficiência. 

Esta norma é o resultado do Pedido de Normalização M/473 da Comissão Europeia para incluir 
"Design para Todos" em iniciativas de normalização relevantes. 

Os requisitos estabelecidos nesta norma são genéricos e destinam-se a ser aplicáveis a todas 
as partes relevantes de todas as organizações, independentemente do tipo, tamanho ou 
produto(s), bem(s) ou serviço(s) prestado(s). 

 

Tópico 5: Combinar tecnologias interativas e de assistência centradas no utilizador com o 
Design Universal  

 

O Design Centrado no Utilizador (DCU) centra-se no envolvimento ativo do utilizador no 
processo de design, tentando obter uma compreensão clara dos requisitos exatos da tarefa, 
envolvendo um processo iterativo de design e avaliação, e utilizando uma abordagem 
multidisciplinar. (Vredenburg, 2002). 

 

O Universal Design (DU) baseia-se em princípios de design suficientemente amplos em si 
mesmos para oferecer uma flexibilidade que os designers de produtos podem utilizar ao 
desenvolver qualquer tipo de tecnologia. 

 

 Processo de Design Universal para Software  

 Princípios de Design Universal para 
Software 

https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
https://www.magicedtech.com/blog/software-with-universal-design-for-high-quality-accessibility
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https://www.researchgate.net/publication/228588245_The_synergies_between_universal_de
sign_and_user-centred_design 

 

Assim, embora a melhor situação seria que todos os produtos fossem concebidos de modo a 
que todas as pessoas, com ou sem deficiência, os pudessem utilizar fácil e eficientemente, não 
podemos conceber produtos para serem tão acessíveis.   

Somos capazes de conceber produtos que sejam utilizáveis por indivíduos com uma gama 
muito vasta de deficiências.  Em alguns casos, somos mesmo capazes de o fazer para que as 
pessoas com muitas deficiências, por vezes mesmo deficiências graves, sejam capazes de as 
operar com a mesma eficiência.  Em quase todos os casos, porém, alguns indivíduos não são 
capazes de operar os dispositivos diretamente, e requerem o uso de tecnologias de 
assistência.  Além disso, há frequentemente indivíduos que não requerem tecnologias de 
assistência para aceder a um dispositivo, mas que acham mais conveniente a sua utilização.  

Assim, a conceção de um mundo mais acessível e utilizável irá exigir:   

1. Conceber produtos de modo a que sejam diretamente utilizáveis por pessoas com uma 
gama tão vasta de capacidades quanto comercialmente práticos; e  

2. Construir com tanta compatibilidade com as tecnologias de assistência (para aqueles que 
não podem utilizar os produtos diretamente) quanto comercialmente prático. 

 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements 

 

Metodologia 

O conteúdo proposto não pretende ser exaustivo, mas é uma breve introdução aos conteúdos 
que devem ser abordados no desenvolvimento da Unidade. Assim, os formadores terão de 
desenvolver os tópicos com informação adicional ao implementar a Unidade e adaptar o 
material de acordo com o seu público.  

O formador pode seguir várias metodologias para entregar os conteúdos, tais como 
apresentação PPT, atividades de grupo, promoção da interação entre alunos e oferta do maior 
número possível de exemplos concretos. 

No final, a avaliação e atividades práticas são sugeridas para avaliar e reforçar os 
conhecimentos adquiridos. 

Avaliação 

A fim de avaliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos, o formador poderia pedir-lhes que 

São as sinergias entre estas duas filosofias e 
processos de design utilizando o conjunto de 
princípios do Design Universal como parte do 
processo de Design Centrado no Utilizador que 
potencialmente oferecem uma oportunidade 
melhorada de criar produtos e serviços mais 
acessíveis, flexíveis e intuitivos. 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
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apresentassem exemplos de alguns aspetos-chave abordados durante esta sessão. 

Um exemplo poderia ser a identificação de um produto turístico criado seguindo os princípios 
do Design Universal. Este tipo de avaliação permite aos participantes melhorar a sua 
capacidade de encontrar uma ligação prática com a teoria explicada, reforçando os conceitos. 

Dicas para professores, formadores e educadores  

- Recomenda-se iniciar a aula com uma atividade de quebra-gelo para que todos se sintam à 
vontade e se conheçam uns aos outros ou para saberem algo mais uns sobre os outros. 

- Exemplos ilustrativos e material interativo são preferíveis para envolver os participantes e 
manter o interesse elevado, bem como para tornar a teoria mais compreensível e clara. 

- Incentivar o debate e a participação para criar um ambiente dinâmico e estimulante. 

- Explorar as referências fornecidas e outras leituras para reforçar os conteúdos e obter 
inspiração sobre o desenvolvimento das sessões. 

Referências 

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html  

https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-
universal-design 

https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators  

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-design 

https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Techn
ology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements  

https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/ 

https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx  

https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-
all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities.  

https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologie
s_Supporting_Universal_Design_Practice (para leitura complementar) 

https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace (para 
leitura complementar) 

https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-
transforming-the-institution (para leitura complementar) 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902 (para leitura complementar) 

http://www.photoability.net/ a celebração de experiências turísticas adequadas para todos 
(para leitura complementar) 

 

 

MÓDULO 6 - ATIVIDADE 1 

Design Universal e Design Centrado no Utilizador: como? 

Objetivos da Atividade 

Mostrar a importância da combinação do Design Universal e do Design Centrado no Utilizador 
na obtenção de grandes resultados na criação de acessibilidade ao desenvolver tecnologias. 

Descrição da Atividade 

● Design Universal e do Design Centrado no Utilizador  

http://universaldesign.ie/what-is-universal-design/the-7-principles/the-7-principles.html
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/resources/popular-resource-collections/applications-universal-design
https://www.washington.edu/doit/web-accessibility-guidelines-administrators
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.researchgate.net/publication/13117267_Universal_Design_and_Assistive_Technology_in_Communication_and_Information_Technologies_Alternatives_or_Complements
https://www.atia.org/home/at-resources/what-is-at/
https://www.cen.eu/news/brief-news/Pages/NEWS-2019-014.aspx
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.nsai.ie/about/news/a-design-standard-that-works-for-all/#:~:text=I.S.,persons%20and%20persons%20with%20disabilities
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.researchgate.net/publication/317184855_A_Review_of_Interactive_Technologies_Supporting_Universal_Design_Practice
https://www.brainline.org/article/universal-design-and-assistive-technology-workplace
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://er.educause.edu/articles/2010/11/universal-design-for-the-digital-environment-transforming-the-institution
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417902
http://www.photoability.net/
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O formador deve ler a informação encontrada em https://www.interaction-
design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-
universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other para ter uma descrição do que é o Design Universal e quais são os seus princípios, 
bem como recolher algumas dicas sobre como utilizá-lo na criação de conteúdos. 

O formador deve consultar o seguinte link https://www.usability.gov/what-and-why/user-
centered-design.html  (“What & Why of Usability” e “How To & Tools” sections) de modo a ter 
uma compreensão geral sobre Design centrado no Utilizador e uma lista exaustiva de dicas 
sobre como aplicá-lo na criação de conteúdos. 

O formador deverá depois ver o vídeo no link https://youtu.be/bVdPNWMGyZY. O vídeo 
apresenta Michael Allen Nesmith, designer visual da Amazon, proferindo um discurso sobre o 
Design Universal e a sua aplicação na tecnologia moderna. O próprio Nesmith criou três 
aplicações diferentes para serem utilizadas com Google Glass, que podem melhorar a 
acessibilidade das pessoas surdas a filmes, vídeos, música e sons: 

− Movita, que fornece legendas de boa qualidade; 
− Intune, que deteta a melodia e fornece letras ao estilo do karaoke; 
− Saveface, que pode reconhecer uma voz e associá-la a uma fotografia do orador. 

O formador deve assistir aos vídeos de apresentação destas aplicações que representam uma 
boa prática na combinação de Design Universal e Design Centrado no Utilizador, uma vez que 
podem ser utilizados por qualquer pessoa que possa querer (ou precisar): 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google.  
 

● Comparar a acessibilidade em ferramentas de comunicação e meios de comunicação 
social 

Ferramenta de comunicação acessível: Skype 

O formador deve entrar na sua conta Skype (se não tiver uma, deve seguir este procedimento: 
abrir um navegador e digitar Skype Web > clicar em Skype Web > selecionar Chat agora > 
selecionar Criar conta e seguir as instruções) e iniciar uma videochamada (selecionar 
Chamadas do lado esquerdo da página inicial > passar o cursor sobre um contacto > clicar no 
botão da videochamada). Uma vez iniciada a videochamada, o formador deve clicar no botão 
mais ••• e depois selecionar Ligar legendas. 

O formador deve então ver as legendas no lado inferior esquerdo do vídeo cada vez que a 
outra pessoa fala. 

Para ativar legendas e títulos ao vivo para todas as chamadas Skype, o formador deve seguir 
este procedimento: selecionar a imagem do seu perfil > selecionar Configurações > selecionar 
Chamada > selecionar Legendas de chamada > ativar Mostrar legendas para todas as 
chamadas (ativar Mostrar apenas legendas para outros participantes se quiser ver apenas 
legendas para outros participantes e não para si próprio). 

Ferramenta de comunicação menos acessível: Zoom 

O formador deve entrar na sua conta Zoom (se não tiver uma, deve seguir este procedimento: 
abrir um navegador e digitar Zoom > selecionar Entrar > selecionar Inscrever-se gratuitamente 
e seguir as instruções) e iniciar uma reunião (selecionar Reuniões no menu do lado esquerdo 
da página > selecionar Realizar uma reunião > clicar no link que será descarregado no lado 
inferior esquerdo da página > selecionar Entrar > clicar em Convidar > selecionar Copiar URL e 
enviá-lo para um dos seus contactos através de um E-mail). Uma vez iniciada a reunião, o 
formador deverá clicar no botão de Legenda Fechada e ser-lhe-ão dadas três opções: 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
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1. Atribuir um participante para escrever, o que permite a um dos participantes escrever 
as legendas (passe o cursor sobre o participante que pretende que escreva as legendas 
> selecionar Mais > selecionar Atribuir para escrever Legenda Fechada). 

2. Eu digitarei, o que lhe permite digitar as legendas. 
3. Copie o código API, que lhe permite utilizar uma ferramenta de terceiros para a criação 

de legendas. 
Um utilizador de Zoom que precise de legendas tem de repetir esta operação sempre que se 
inicia uma reunião e, a menos que tenha uma ferramenta específica para legendas, precisa de 
outra pessoa para criar legendas. Isto torna esta ferramenta de comunicação menos acessível 
do que o Skype.  
 
Redes sociais acessíveis: YouTube 

O formador deve abrir a página inicial do YouTube (abrir um navegador e digitar YouTube > 
clique no YouTube) e selecionar um vídeo para ver. O vídeo deve conter uma voz que fale uma 
língua que o formador conheça. 

Aqui está um exemplo em inglês: https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg  

Uma vez iniciado o vídeo, o formador deve clicar no botão Legendas no lado inferior direito do 
vídeo; por defeito, as legendas são escritas na mesma língua falada do vídeo, mas por vezes há 
mais línguas disponíveis. Para as procurar, o formador deve clicar no botão Definições junto ao 
botão Legendas e selecionar Legendas/CC, que exibirá todas as línguas disponíveis para as 
legendas. 
 
Redes sociais menos acessíveis: Facebook 

O formador deve entrar na sua conta do Facebook (se não tiver uma, deve seguir este 
procedimento: abrir um navegador e digitar Facebook > selecionar Facebook – Iniciar sessão 
ou Criar nova conta > selecionar Criar nova conta e seguir as instruções). 

Para ligar as legendas, o formador deve clicar no botão ˅ no canto superior direito da página 
inicial > selecionar Definições e privacidade > selecionar Definições > escolher Vídeos no menu 
do lado esquerdo da página > clicar em Desligar ao lado de Mostrar sempre legendas > 
selecionar Ligar para ligar legendas para vídeos do Facebook, quando disponíveis. 

O formador notará que o Facebook não é tão acessível como o YouTube, porque, por defeito, 
não fornece legendas para cada vídeo (as legendas devem ser fornecidas pelas pessoas que 
carregam os vídeos). 
 

O formador deve agora encontrar mais dois exemplos de ferramentas digitais acessíveis para 
comparar, sendo um mais acessível do que a outra. 

Recursos 

https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-
with-the-principles-of-universal-
design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20eac
h%20other 
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY 
https://www.michaelallennesmith.com/work/google 
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-
a-skype-call  
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg  
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav  

https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.interaction-design.org/literature/article/learn-to-create-accessible-websites-with-the-principles-of-universal-design#:~:text=Universal%20Design%20aims%20to%20design,will%20interact%20with%20each%20other
https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
https://youtu.be/bVdPNWMGyZY
https://www.michaelallennesmith.com/work/google
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://support.skype.com/en/faq/FA34877/how-do-i-turn-live-captions-subtitles-on-during-a-skype-call
https://www.youtube.com/watch?v=S9KoC8fAojg
https://www.facebook.com/help/273947702950567/?helpref=hc_global_nav
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Para saber mais 

O formador pode considerar a leitura do livro encontrado no seguinte link: 
https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/ 

O formador pode encontrar mais exemplos sobre os 7 princípios do DU aqui: 
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-
design 

Esta ligação fornece 11 dicas para criar um website acessível: 
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design 

O formador pode considerar ver os vídeos encontrados em 
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series, de acordo com o facto de 
serem criadores de conteúdos, criadores, gestores ou profissionais de aquisições, a fim de 
terem mais dicas sobre como incorporar o DU no seu trabalho. 

 

 
 

MÓDULO 6 - ATIVIDADE 2 

Evolução da tecnologia dos olhares 

Objetivos da Atividade 

Mostrar a evolução da tecnologia do olhar para pessoas com dificuldades de comunicação e 
físicas como um bom exemplo de Design Universal e Ferramenta de Desenho Centrado no 
Utilizador. 

Descrição da Atividade 

Uma moldura E-tran é uma folha de plástico rígido e transparente sobre a qual símbolos, letras 
ou palavras podem ser colados utilizando, por exemplo, velcro. Algumas pessoas que têm 
tanto dificuldades de comunicação como deficiências físicas podem ter dificuldade em apontar 
para um livro ou gráfico ou em manusear cartões de comunicação. Se tiverem um bom 
controlo sobre os seus olhos, podem ser capazes de utilizar uma moldura E-Tran.  

https://www.oreilly.com/library/view/universal-design-for/9780596155681/
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.bitovi.com/blog/embrace-7-principles-of-universal-design-for-better-website-design
https://www.shopify.com/partners/blog/universal-design
https://www.section508.gov/create/universal-design-video-series
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O parceiro de comunicação enfrenta o utilizador e mantém o gráfico entre eles. O utilizador 
olha para a letra, símbolo ou palavra que quer dizer. Inicialmente, um símbolo ou palavra será 
colocado em cada canto. À medida que o utilizador e o parceiro de comunicação se tornam 
mais habilidosos, os símbolos podem ser acrescentados no meio de cada lado. O método pode 
ser desenvolvido utilizando sistemas de codificação por cores ou números, para que mais itens 
possam ser acedidos (https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-
frames/). 

 

O formador deve ver o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 para ter um 
exemplo visual de comunicação em moldura E-tran. 

O formador pode considerar a possibilidade de simular uma comunicação em quadro E-tran 
através da construção de um quadro E-tran e tentar comunicar com um parceiro. A estrutura 
do E-tran não precisa de ser profissional: o formador pode utilizar diferentes materiais e 
design. O objetivo desta atividade é compreender melhor este tipo de comunicação, 
experimentando-o em primeira mão. 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
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O formador deve ver o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 ter um 
exemplo de evolução da tecnologia dos olhares: da moldura E-tran para um computador. 

O formador pode tirar alguma inspiração deste vídeo sobre a tecnologia e a comunicação do 
olhar https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

 

Recursos 

https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/ 

https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4 

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8 

https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-
alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=im
ages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.
html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu 

 

Para saber mais 

O formador pode considerar assistir a este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks para obter um exemplo extra de uma 
moldura E-tran com texto. 
O formador pode considerar assistir a este vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s para obter um exemplo numa 
moldura E-tran com símbolos. 
O formador pode considerar a navegação através do site https://arasaac.org/ para encontrar 
pictogramas para descarregar gratuitamente (o website apresenta muitas línguas diferentes). 
O formador pode considerar a leitura de https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-
technology e https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-
and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-
palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20mor
e%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%
20screen para encontrar mais informação sobre o que é a tecnologia do olhar. 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.communicationmatters.org.uk/types-of-aac/e-tran-frames/
https://www.youtube.com/watch?v=lfLuqGAxaz4
https://www.youtube.com/watch?v=mCeOMoQPn_8
https://www.youtube.com/watch?v=K977ciFekUc
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fstore.lowtechsolutions.org%2Fe-tran-alphabet%2F&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.designhub.it%2Fcometa%2F7577.html&psig=AOvVaw085pNERuCDBM7y8qqqqfOJ&ust=1616140875021000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj8xKewue8CFQAAAAAdAAAAABAu
https://www.youtube.com/watch?v=P6DZ31Gp3Ks
https://www.youtube.com/watch?v=X0iyOm1tzV4&t=1s
https://arasaac.org/
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://www.thesequaltrust.org.uk/eye-gaze-technology
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
https://cerebralpalsy.org.au/our-research/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/eye-gaze-technology-for-children-and-adults-with-cerebral-palsy/#:~:text=Eye%2Dgaze%20control%20technology%20can,disabilities%20to%20be%20more%20independent.&text=The%20way%20it%20works%20is,mouse%20on%20a%20computer%20screen
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Módulo 7 – Ferramentas para a conceção de serviços/produtos 
comerciais inovadores 

 

Objetivos do módulo 

Esta unidade visa apoiar professores/formadores e profissionais do EFP a ensinar como 
conceber serviços e produtos inovadores na prestação de serviços e produtos turísticos 
acessíveis. Para tal, visa informar professores/formadores e profissionais do EFP sobre o 
conceito de conceção de serviços/produtos e os seus princípios na indústria do turismo, os 
principais conceitos relativos à digitalização, a transformação digital e o seu impacto na 
indústria do turismo, o turismo inteligente e as soluções digitais utilizadas no turismo 
digitalizado.  

No final deste módulo, os formandos serão capazes de: 

 dizer o que é a conceção de produtos e serviços e os seus princípios; 

 ilustrar como a transformação digital e a tecnologia (Internet das Coisas, serviços 
baseados na localização, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, cadeia 
de bloqueios podem inovar serviços/produtos no turismo acessível; 

 utilizar ferramentas digitais na conceção de serviços/produtos comerciais 
inovadores e tecnologia chatbot;  

 identificar soluções digitais apropriadas para a criação de conteúdos turísticos 
acessíveis online; 

 discutir produtos e serviços inteligentes implantados na indústria do turismo 
acessível; 

 julgar os mais recentes serviços/produtos comerciais no turismo 4.0. 

Conteúdos sugeridos 

Em conformidade com os resultados da aprendizagem acima mencionados, sugere-se que 
as seguintes áreas temáticas sejam elaboradas dentro deste módulo de aprendizagem.  

 

Tópico 1: Conceção de Serviços e Produtos em Turismo Acessível 

1.1. O que é Produto e Serviço de Turismo?  

Tal como definido pela UNWTO (Organização Mundial de Turismo da ONU), um Produto 
Turístico é "uma combinação de elementos tangíveis e intangíveis, tais como recursos 
naturais, culturais e artificiais, atrações, instalações, serviços e atividades em torno de um 
centro de interesse específico que representa o núcleo do mix de marketing do destino e 
cria uma experiência global do visitante incluindo aspetos emocionais para os potenciais 
clientes. Em consonância com a definição da UNWTO, o turismo é conhecido como uma 
indústria intensiva em serviços que depende da qualidade das experiências dos clientes e 
das suas avaliações de satisfação e insatisfação. Assim, os prestadores de serviços turísticos 
devem ter uma compreensão holística dos clientes para co-criar uma experiência 
significativa com os hóspedes através do Service Design Thinking enquanto concebem 
produtos e serviços turísticos inovadores.  

 

1.2.  Como utilizar o Service Design Thinking na indústria do turismo? 

Como o turismo é uma atividade centrada no ser humano que deve ser construída sobre 
empatia, criatividade, satisfação do cliente e grandes experiências, o Service Design 
Thinking como uma forma evolutiva de pensar pode ajudar as organizações a tornar os seus 
serviços úteis, eficientes, eficazes, desejáveis e, o mais importante, acessíveis a pessoas com 
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necessidades diversas.  

Para um grande design de serviços, existem 5 princípios fundamentais por detrás do Service 
Design Thinking: 

▪ Centrado no Utilizador (Centrado no Cliente): Os serviços são criados para os 
clientes; por conseguinte, os prestadores de serviços devem manter os clientes no 
centro do processo.  

▪ Co-Criativo: Este princípio implica que, para além dos utilizadores e clientes, outros 
intervenientes devem também ser envolvidos no processo de conceção.  

▪ Sequenciação: O serviço deve ser tratado como uma sequência de eventos e ações 
inter-relacionados.  

▪ Evidenciação: Os serviços devem ser tangíveis e memoráveis, alarga a experiência 
pós-serviço. 

▪ Holístico: Todos os processos estão interligados e são holísticos. É crucial olhar para 
o panorama geral considerando o ambiente em que o serviço tem lugar. 
 

Tópico 2: Transformação Digital na Indústria do Turismo 
 
A digitalização alavanca as tecnologias e dados digitais para transformar empresas e 
ecossistemas empresariais. A evolução e aplicação das tecnologias digitais estão a mudar 
profundamente a direção da vida social e económica, bem como a transformar e remodelar 
o turismo, levando a novos requisitos de conhecimento e competências. A transformação 
digital na indústria do turismo muda exclusivamente a forma como as pessoas abraçam a 
informação e os serviços. Investigação recente da Comissão Europeia encontrou diferenças 
significativas na aceitação das tecnologias digitais no turismo em toda a Europa. Enquanto 
que as tecnologias básicas de e-marketing e comércio eletrónico foram amplamente 
adotadas, tecnologias avançadas, tais como análise de dados, computação em nuvem, e 
geotagging, receberam uma aceitação limitada.  
   
2.1 Tendências Digitais no Turismo  
É óbvio que os avanços tecnológicos têm um impacto profundo no setor do turismo. Estes 
avanços vão desde tecnologias de gestão empresarial a tecnologias que produzem 
produtos, serviços e experiências turísticas inovadoras. Aqui estão as tecnologias de 
capacitação utilizadas na gestão de negócios turísticos e produtos, serviços e experiências. 
 

▪ A Internet das Coisas (IoT) pode alimentar um setor turístico rico em dados e apoiar 
o turismo inteligente, tornando as cidades mais eficientes.  

▪ Inteligência Artificial (AI), chatbots e tecnologia de voz permitem aos clientes 
efetuar pesquisas na Internet, check-in digital, acesso a serviços de concierge 
digital, assistentes de voz e salas inteligentes.  

▪ Realidade Aumentada (AR)/Realidade Virtual (VR). As utilizações no turismo podem 
incluir a substituição de materiais de marketing e publicidade em papel, gamificação 
e experiências aumentadas do visitante no destino. 

▪ Blockchain é uma tecnologia que armazena publicamente todas as transações que 
uma determinada rede produz.  
 

2.2. Turismo Inteligente  
O turismo inteligente representa a convergência das TIC e do turismo e denota a 
transformação do turismo através da tecnologia. Desafia e exige num setor em rápida 
mudança, incluindo a evolução das ferramentas digitais, produtos e serviços; igualdade de 
oportunidades e acesso para todos os visitantes; desenvolvimento sustentável da área local; 
e apoio a indústrias criativas, talentos locais e património. Capital Europeia do Turismo 
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Inteligente, uma iniciativa que reconhece as realizações dos destinos turísticos inteligentes 
na Europa, encoraja mais aplicações e práticas para contribuir para a transformação das 
cidades para que sejam acessíveis, sustentáveis, digitalizadas e criativas.  
 
Aqui estão algumas das melhores práticas na categoria de Acessibilidade como exemplo de 
integração de 4.0 no turismo acessível:  
 

▪ Physical Accessibility as a new normal; Málaga Isto implica estradas de superfície 
única com pavimentos do mesmo nível, zonas pedonais mais amplas e o uso de 
cores no solo para tornar certas áreas ainda mais fáceis de distinguir. 

▪ Accessibility App for GotEvents; Gothenburg: O aplicativo oferece lugares flexíveis 
em vez de áreas designadas para pessoas com deficiências visuais ou auditivas, 
interpretação de sinal no espaço sonoro e interpretação visual ao vivo. 

 
Tópico 3: Ferramentas e Recursos para a Criação de Conteúdo Turístico Acessível Online 
 
Se não dermos prioridade à acessibilidade dos conteúdos e recursos utilizados no turismo 
acessível através das TIC, isso significa que corremos o risco de aumentar as desigualdades 
existentes e o fosso digital para as pessoas com deficiência. Neste sentido, o conhecimento 
das tecnologias de assistência e das normas de acessibilidade digital, dos & donts é uma 
responsabilidade das pessoas que produzem conteúdos digitais.  
As seguintes ferramentas e recursos disponíveis para produzir conteúdos acessíveis para o 
turismo acessível online são recomendados para todas as comunicações eletrónicas:  
 

▪ Fontes: Para uma legibilidade equitativa para indivíduos com necessidades 
diferentes, é crucial oferecer uma escolha de fontes e tamanhos de fontes. Pode 
consultar WebAIM para verificar a legibilidade. 

▪ Estruturar o conteúdo para ser acessível e criar conteúdo acessível: Iniciativa para a 
Acessibilidade da Web, tutoriais sobre acessibilidade da Web. 

▪ Cor: contraste e gráficos: Durante a criação de websites, poderá querer verificar o 
Color Contrast Analyser e Color Oracle para o ajudar na legibilidade do texto e dos 
gráficos, bem como dar dicas de design. 

▪ Texto alternativo: Se quiser publicar conteúdos turísticos acessíveis nas redes 
sociais, pode utilizar as diretrizes para tornar as imagens no Twitter acessíveis. 

▪ Criação de Vídeos Acessíveis: Pode utilizar estes recursos ao adicionar legendas para 
Vídeos no Facebook  e Vídeos no Youtube. 

▪ Criação de Conteúdo Acessível: Microsoft accessibility website fornece páginas de 
ajuda e dicas para a criação de documentos acessíveis utilizando características de 
acessibilidade.  

 Metodologia 

Os estudos mostram que as salas de aula enriquecidas podem permitir uma maior interação 
social entre professores/formadores e alunos, tornando a aprendizagem um processo mais 
natural. Em vez de exibir os materiais e ideias do curso com uma comunicação passiva com 
os alunos, o ensino pode ser melhorado num ambiente mais vivo e interativo para 
aumentar a satisfação com o ambiente de aprendizagem, bem como com o tópico. 
Considerando os tópicos a serem abordados nesta unidade, podem ser utilizadas as 
seguintes metodologias:      

● Atividades para pequenos grupos: Este método pode ser adotado no ensino da 
conceção de serviços e produtos, dando algumas situações e tarefas aos alunos. 
Esta forma ajudará a ministrar mais cursos práticos. 

https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf#page=10
https://smart-tourism-capital.ec.europa.eu/system/files/2021-04/Compendium_2020_FINAL.pdf#page=27
https://webaim.org/
https://developer.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/
https://colororacle.org/
https://help.twitter.com/en/using-twitter/picture-descriptions?lang=en
https://wersm.com/how-to-automatically-generate-captions-on-your-facebook-videos/
https://ncdae.org/resources/cheatsheets/youtube.php
https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/
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● Interação entre pares: A promoção da interação entre pares entre os aprendentes 
pode apoiar a aquisição de competências (colaboração, pensamento crítico, 
resolução de problemas, inovação, etc.) necessárias na indústria do turismo. 

● Estudos de casos: Trazendo autenticidade ao ambiente de aprendizagem, o apoio 
de que a aprendizagem significativa ocorre através da demonstração de práticas 
aplicadas num caso real de conceção de serviços de turismo. Por conseguinte, é 
significativo que os aprendentes sejam expostos a exemplos da vida real para que 
possam estabelecer ligações entre o que é aprendido e como é aplicado no mundo 
real. Para este método, podem ser utilizados exemplos reais de conceção de 
serviços e conteúdos turísticos no turismo, de preferência turismo acessível. 

Avaliação 

Uma vez que tentamos apoiar a aquisição de competências neste campo, a formação pode 
ser ministrada de uma forma não linear, permitindo aos aprendentes serem flexíveis e 
moldarem a sua aprendizagem. É por isso que, em vez de uma avaliação sumativa, pode ser 
aplicada uma avaliação formativa: 

● Autorreflexão: Os alunos podem ser convidados a refletir o que aprendem e 
experimentam durante as atividades práticas com algumas perguntas orientadas 
como as que se seguem: 

- O que sabia sobre o assunto antes? 
- Quais os processos pelos quais passou para produzir este trabalho? 
- O que sente sobre este trabalho? Que partes do mesmo lhe agradam ou não 

agradam? Porquê? 
- Qual seria a única coisa que gostaria de melhorar neste trabalho? 
- O que mudaria se tivesse a oportunidade de voltar a fazer esta peça?  

Estas perguntas permitir-nos-ão ver o seu retrocesso, interior e exterior olhando para o 
trabalho que os alunos produzem. Os aprendentes serão capazes de refletir, analisar e 
melhorar a sua própria aprendizagem, através das peças de trabalho que completam no 
processo de aprendizagem.  

● Atribuição do Projeto: Ao trazer a vida real para o currículo ou programa de 
estudos, através das tarefas do projeto, os aprendentes são apoiados a tornarem-se 
trabalhadores independentes, o que pode constituir uma base para a forma como 
trabalham com outros, particularmente os colegas. 

Dicas para professores, formadores e educadores  

▪ Usar exemplos autênticos tanto quanto possível.  

▪ Fazer uma extensa pesquisa sobre que serviços estão disponíveis como modelo na 
indústria do turismo.  

▪ Veja diferentes exemplos de Mapas de Viagem de Clientes utilizados na conceção de 
serviços.  

▪ Familiarize-se com conteúdos acessíveis. 
▪ Como a indústria do turismo é gerida por mais do que uma pessoa, nomeadamente 

como um trabalho de equipa, deve facilitar mais a interação aprendente-aprendente. 

Referências 

What is Service Design? 

The Role of Service Design in Tourism 

Using Design Thinking to improve the travel customer experience 

Service Design Toolkit 

https://www.ireland-guide.com/article/what-is-service-design-and-why-is-it-important-for-tourism.12053.html
http://gtarchive.georgiatoday.ge/news/21934/The-Role-of-Service-Design-in-Tourism
https://www.bizcommunity.com/Article/196/747/200600.html
https://www.servicedesigntoolkit.org/
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Digital Transformation in the Travel Industry 

Road Map for Digitalization in Tourism Industry (TR) 

Preparing Tourism Businesses for the Digital Future 

Guide for Creating Accessible Digital Content 

Digital Accessibility Toolkit 

European Capital of Smart Tourism  

 

MÓDULO 7 - ATIVIDADE 1 

Service Design numa Nutshell 

Objetivos da Atividade 

O objetivo desta atividade é ter a experiência dos alunos na conceção de serviços e 
produtos através do Service Design Thinking. Isto irá ajudá-los a gerar o seu próprio design, 
avançando. 

Descrição da Atividade 

Nesta atividade, os alunos conceberão um Mapa de Viagem do Cliente como parte do seu 
procedimento de conceção de serviços e produtos.  

O Mapa de Viagem do Cliente é uma representação visual da experiência de um cliente com 
a sua marca. Estes mapas contam uma história sobre como um cliente passa por cada fase 
de interação e a experimenta. Um Mapa de Viagem do Cliente inclui uma personagem (o 
seu cliente), fases da viagem (inspiração, compras, reservas, pré-viagem, em viagem e pós-
viagem, etc.), necessidades e atividades do cliente nas diferentes fases, expectativas dos 
serviços de turismo para cada uma, estado emocional da personagem (frustração e/ou 
confusão) nos pontos de contacto que os clientes atravessam a fim de experimentar o 
serviço, e oportunidades e áreas de melhoria na ação do prestador de serviços de turismo.  
 
Duração: 2-3 horas  
Dimensão do grupo: Grupos de três  
 
Em primeiro lugar, começar por explicar o que são os mapas de viagem do cliente e por que 
são utilizados na conceção de serviços. Depois, dê as seguintes instruções para ajudar os 
alunos a começar a desenhar os seus próprios mapas de viagem do cliente, no modelo em 
branco no final desta atividade, ou pode procurar modelos online. 
 
Instruções 
1. Selecione uma área de trabalho e localização que pretende focar no negócio turístico.  
2. Criar uma personagem (o seu cliente ideal a que o seu serviço se dirigirá). Elaborar a 

demografia da personagem (idade, estatuto familiar, sexo, localização, educação, etc.), 
título de emprego, necessidades & sonhos em relação a viagens, frustrações que 
podem impedir a persona de comprar a experiência. Para esta parte, pode consultar as 
opiniões dos clientes sobre "Trip Advisor" na sua língua e criar uma personagem com 
base em dados em tempo real.   

3. Identificar fases da viagem para a sua personagem, tais como inspiração, compras, 
reservas, pré-viagem, em viagem e pós-viagem. 

4. Detalhar cada uma das necessidades e atividades do cliente na fase relevante da 
viagem.  

5. Adicione sentimentos e expectativas do cliente sobre cada atividade, escrevendo 
algumas preocupações, perguntas ou situações problemáticas do ponto de vista do 

https://codete.com/blog/digital-transformation-in-travel-industry/
https://www.tursab.org.tr/apps/Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f528d444-en/index.html?itemId=/content/component/f528d444-en
http://www.esvial.org/wp-content/files/ESVIAL_LibroDigital_ingles_en_2015.pdf
https://www.cbm.org/fileadmin/user_upload/Publications/CBM-Digital-Accessibility-Toolkit.pdf
https://smarttourismcapital.eu/
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cliente, por exemplo, há demasiadas opções, estou a obter o melhor negócio? Irei 
receber o meu dinheiro de volta se cancelar a minha viagem?  

6. Como último passo, escreva algumas melhorias ou táticas que a sua empresa ou marca 
necessita para proporcionar, por exemplo, uma escolha mais informada, ofertas 
personalizadas, etc.  

 

Depois de todos os grupos completarem os seus mapas de viagem de clientes, encoraje-os a 
apresentar o seu trabalho acabado, e peça-lhes que reflitam sobre o processo e o mapa 
acabado.  

 

Aqui está como se parece um Mapa de Viagem do Cliente completo:  

 
 

Recursos 

Navegador da Internet, Modelo de Viagem do Cliente (ver Anexo 1)  

Para saber mais 

Customer Journey Map (TR) 

Customer Journey Map 2 (TR) 

Customer Journey Map Video (TR) 

Customer Journey Mapping in Tourism (EN) 

 

MÓDULO 7 – ATIVIDADE 2 

Vamos contribuir para um turismo acessível 

Objetivos da Atividade 

Esta atividade visa informar os alunos sobre a aplicação de acessibilidade "wheelmap" para 
a qual também podem contribuir e enriquecer com informação em locais turísticos. 

https://ethnogram.com/ekitap/Ethogram_MusteriYolculuguHaritasi.pdf
https://ajansara.com/musteri-yolculuk-haritasi/
https://www.youtube.com/watch?v=JZZSeeW17I4
https://tourismeschool.com/blog/customer-journey-mapping-tourism-brands/
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Descrição da Atividade 

Duração: Esta atividade pode ser uma tarefa de projeto, uma vez que se espera que os 
alunos saiam para explorar o seu bairro e outros lugares nas suas cidades. Assim, pode 
demorar alguns dias. 
Dimensão do Grupo: Pares 

Nesta atividade, os alunos estarão familiarizados com a plataforma Wheelmap.org e 
aprenderão a utilizar o website/aplicação para adicionar e classificar lugares para dar 
informação fiável aos turistas, promovendo assim o turismo inteligente e a acessibilidade 
das cidades.  

Wheelmap.org é um mapa mundial online que permite encontrar e marcar lugares 
acessíveis a cadeiras de rodas, desenvolvido pela organização alemã sem fins lucrativos 
Sozialhelden e.V. O mapa foi criado para ajudar as pessoas que utilizam cadeiras de rodas 
ou andarilhos de rodas a planearem os seus dias mais facilmente. Atualmente, quase 
600.000 lugares públicos em todo o mundo podem ser encontrados no mapa. Cerca de 300 
novos lugares são acrescentados diariamente. O wheelmap está disponível no website e 
como uma aplicação para iOS, Android e Windows Phone. 

A boa notícia é que qualquer pessoa pode encontrar e marcar lugares públicos (estações de 
autocarros, restaurantes, cinemas, museus, bancos, escritórios governamentais, etc.) no 
mapa e classificá-los de acordo com um simples sistema de iluminação de tráfego.   

 

 Verde 
Acessível a 
cadeira de rodas 

 

 

 Laranja 
Acesso restrito a cadeira de 
rodas 

 

 

 Vermelho 
Não acessível a cadeira 
de rodas 

 

Os locais que foram classificados na sua acessibilidade de cadeira de rodas estão marcados a 
cinzento. 
Instruções:  

1. Entre no site Wheelmap.org e/ou faça o download da aplicação móvel para o seu 
smart phone. 

https://news.wheelmap.org/en/
https://news.wheelmap.org/en/
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2. Depois, procure a sua cidade no mapa para ver os lugares marcados. 
 

3. Depois de encontrar a sua cidade, aproxime-se para ver mais lugares. Terá esta 

vista: 
4. Faça zoom onde quiser e diga à cadeira de rodas acessibilidade dos locais de acordo 

com o código de cores acima. 
5. Agora, está na hora de sair e explorar a cidade.  
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e.g.  A Basilica Cistern parece não estar marcado. Vamos ver como classificar este 
lugar. 

 

Depois de explorar este local, pode avaliar a sua acessibilidade para cadeira de rodas e 
adicionar algumas imagens para ser mais útil aos turistas que utilizam cadeira de rodas.  

6. Por favor, classifique um restaurante & café, um local de compras, um hotel, um 
banco, uma instituição pública, uma escola no mapa.  

7. Tome notas sobre a acessibilidade da cidade em que vive durante a sua exploração. 

Recursos 

Um computador e/ou um smartphone com uma câmara, um caderno de notas 

Para saber mais 

Wheelmap for Android 
Wheelmap Info 
Wheelmap Video 
Wheelmap for IOS 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wheelmap.android.online&hl=tr&gl=US
https://sozialhelden.de/en/wheelmap-org/
https://www.youtube.com/watch?v=IK0FBVQB0g0
https://apps.apple.com/us/app/wheelmap/id399239476
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MÓDULO 7 ANEXO 1 
PERSONAGEM 
Background: 
Necessidades e Expectativas: 
 
ETAPAS  
DA VIAGEM 

Atividades do Cliente      

Expectativas do Cliente      

Sentimentos do Cliente 
 

     

Ideias e Oportunidades 
para um Prestador de 
Serviços de Turismo 

     

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 
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Módulo 8 – Acessibilidade digital & cidadania digital 

 

Objetivos do módulo 

Sensibilizar para a importância da acessibilidade da web e das competências de cidadania 
digital na conceção de oferta turística acessível. 

Conteúdos sugeridos 

Tópico 11 – Conceitos básicos da acessibilidade digital 

Acessibilidade refere-se à conceção de dispositivos, produtos e ambientes tais que indivíduos 
com deficiências ou incapacidades sensoriais possam utilizar com sucesso o dispositivo ou 
produto. 

Embora o conceito de acessibilidade digital se refira especificamente aos meios digitais, não é 
muito diferente da ideia geral de acessibilidade. 

Os requisitos de acessibilidade em meios digitais são, no entanto, muito diferentes, como é 
natural. 

Alguns exemplos incluem (mas não estão limitados a): 

 Leitores de ecrã que analisam um website para um utilizador com deficiências visuais. 

 Os vídeos em websites são fechados – legendados para indivíduos com deficiências 
auditivas. 

 As imagens incluem "alt text" para indivíduos com deficiências visuais. 

 Os websites devem ser navegáveis por teclado para utilizadores que não possam 
operar um rato (ou seja, navegar usando o "Tab" num teclado). 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility  

 

 

Técnicas de acessibilidade 

A acessibilidade da internet depende de vários componentes que trabalham em conjunto, 
incluindo tecnologias web, navegadores web e outros "agentes do utilizador", ferramentas de 
autoria, e websites. 

Estes componentes incluem: 

● Conteúdo – a informação numa página web ou aplicação web, incluindo: 

● informação natural, como texto, imagens e sons 

● código ou mark-up que define a estrutura, apresentação, etc. 

● navegadores web, leitores multimédia e outros "agentes do utilizador". 

● tecnologia de assistência, em alguns casos – leitores de ecrã, teclados alternativos, 
interruptores, software de digitalização, etc. 

● conhecimento dos utilizadores, experiências e, em alguns casos, estratégias 
adaptativas utilizando a internet. 

● developers – designers, codificadores, autores, etc., incluindo developers com 

A acessibilidade é essencial para 
programadores e organizações que queiram 
criar websites e ferramentas web de alta 
qualidade, e não excluir as pessoas de 
utilizarem os seus produtos e serviços. 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility
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deficiências e utilizadores que contribuem com conteúdos 

● ferramentas de autoria – software que cria websites 

● ferramentas de avaliação – ferramentas de avaliação de acessibilidade web, 
validadores HTML, validadores CSS, etc. 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/  

 

Tópico 2 – Diretiva de Acessibilidade da Web e Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo 
Web (WCAG)  

Diretiva de Acessibilidade da Web https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-
accessibility  

A Diretiva sobre a acessibilidade dos websites e aplicações móveis também conhecida como 
Diretiva (UE) 2016/2102 foi adotada pela UE em 2016. A mesma aplica-se apenas a organismos 
do setor público, mas os estados membros da UE precisavam de transformar esta legislação 
em legislação nacional até 2018. O objetivo era assegurar que todas as organizações do setor 
público fossem acessíveis aos 80 milhões de pessoas com deficiência na UE. 

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/  

 

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) é desenvolvido através do processo 
W3C (World Wide Web Consortium) em cooperação com indivíduos e organizações em todo o 
mundo, com o objetivo de fornecer um único padrão partilhado para a acessibilidade do 
conteúdo da internet que satisfaça as necessidades dos indivíduos, organizações e governos a 
nível internacional. 

Os documentos do WCAG explicam como tornar o conteúdo da internet mais acessível a 
pessoas com deficiências. O "conteúdo" da internet refere-se geralmente à informação contida 
numa página web ou aplicação web, incluindo: 

● informação natural tal como texto, imagens e sons 

● código ou mark-up que define a estrutura, apresentação, etc. 

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/  

 

Tópico 3 – Os Nove Ps da cidadania digital  

1. PASSWORDS 

● como criar uma password segura? 

2. INFORMAÇÃO PRIVADA 

● como proteger a informação que pode ser utilizada para identificar uma pessoa, como 
endereço, e-mail e número de telefone? 

3. INFORMAÇÃO PESSOAL 

● com quem a vai partilhar? (ex. no Facebook) 

4. FOTOGRAFIAS 

● como desligar a função de geolocalização?  

● como funciona o software de reconhecimento facial? 

5. PROPRIEDADE 

● como respeitar os direitos de propriedade daqueles que criam a propriedade 
intelectual? 

● como gerar uma licença para o seu próprio trabalho? 

6. PERMISSÃO 

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/web-accessibility
https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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● como obter permissão para o trabalho utilizado e como citá-lo?  

7. PROTEÇÃO 

● o que são vírus, malware, phishing, resgate e roubo de identidade, e como é que estas 
coisas funcionam?  

8. PROFISSIONALISMO 

● o que são a netiqueta, gramática online e tabus culturais?  

9. MARCA PESSOAL 

● como quer ser visto e como é visto online? 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/  

 

Tópico 4 – 10 Regras básicas da Netiqueta ou Etiqueta da Internet e RGPD 

Netiqueta, abreviatura de etiqueta na internet, refere-se a diretrizes para uma comunicação 
cortês no ambiente online. Tal como a etiqueta tradicional, que fornece regras de conduta em 
situações sociais, o objetivo da netiqueta é ajudar a construir e manter um ambiente 
agradável, confortável e eficiente para a comunicação online, bem como evitar colocar tensão 
no sistema e gerar conflitos entre os utilizadores. A netiqueta inclui 10 regras básicas que 
fornecem orientações para uma interação social e desempenho técnico adequados online. 

Regra 1: Lembre-se do Humano 
Regra 2: Assuma online os mesmos padrões de comportamento que segue na vida real 
Regra 3: Saiba onde se encontra no ciberespaço 
Regra 4: Respeite o tempo e o espaço de outras pessoas 
Regra 5: Faça por parecer bem online 
Regra 6: Partilhe conhecimentos especializados 
Regra 7: Ajude a manter os conflitos sob controlo 
Regra 8: Respeite a privacidade de outras pessoas 
Regra 9: Não abuse do seu poder 
Regra 10: Perdoe os erros de outras pessoas 

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um quadro legal que estabelece 
diretrizes para a recolha e tratamento de informações pessoais de indivíduos que vivem na 
União Europeia (UE). Embora tenha sido redigido e aprovado pela União Europeia (UE), impõe 
obrigações às organizações em qualquer lugar, desde que visem ou recolham dados 
relacionados com pessoas na UE. O regulamento foi posto em vigor em 25 de maio de 2018. 

Aqui a fonte oficial de informação relacionada com o RGPD: https://gdpr.eu/  

 

Metodologia 

O conteúdo proposto não é um conjunto completo de material de formação. Os formadores 
terão de desenvolver os tópicos com informação adicional ao implementar a Unidade e 
adaptar o material de acordo com o seu público.  

Ao desenvolver o material, o formador deverá relacionar os conteúdos com a área-chave do 
turismo acessível, na medida do possível, incluindo também exemplos ilustrativos de sites e 
material que sejam relevantes para os antecedentes dos participantes, para tornar a teoria 

Para se tornar um cidadão 
digital, é necessário 
conhecimento e experiência para 
agir de forma responsável 
online. 

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/
https://gdpr.eu/
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mais compreensível e clara. 

Recomenda-se iniciar a aula com uma atividade de quebra-gelo para que todos se sintam à 
vontade e se conheçam uns aos outros ou para que saibam algo mais uns sobre os outros. 

No final, a avaliação e atividades práticas são sugeridas para avaliar e reforçar os 
conhecimentos adquiridos. 

Avaliação 

Para a avaliação deste módulo, o formador pode avaliar a perceção do estagiário de um 
"website acessível" e de um "website inacessível": pede-se ao estagiário que apresente (ou 
descreva) um exemplo de website acessível e um exemplo de um website inacessível (ou 
menos acessível) relatando as suas considerações e motivações das suas escolhas.  

Dicas para professores, formadores e educadores 

▪ Utilizar o vídeo https://www.w3.org/WAI/videos/standards-and-benefits/ como fonte de 
confiança para iniciar o desenvolvimento do conteúdo. 

▪ "Muitas organizações estão a acordar para o facto de que abraçar a acessibilidade conduz a 
múltiplos benefícios – reduzindo riscos legais, reforçando a presença da marca, 
melhorando a experiência do cliente e a produtividade dos colegas". – Paul Smyth, Chefe 
de Acessibilidade Digital, Barclays. 

▪ Para além da Diretiva de Acessibilidade da Web e do WCAG, existem também as Diretrizes 
de Acessibilidade da Ferramenta de Autor (ATAG) e as Diretrizes de Acessibilidade do 
Agente do Utilizador (UAAG). 

▪ Um cidadão digital refere-se a uma pessoa que tem os conhecimentos e competências para 
utilizar eficazmente as tecnologias digitais para comunicar com os outros, participar na 
sociedade e criar e consumir conteúdos digitais. 

▪ Cidadania digital é um envolvimento confiante e positivo com as tecnologias digitais. 
▪ Netiqueta e RGPD estão, em alguns casos, estritamente relacionados. Um exemplo é o 

spam: o envio de comunicação a um grande grupo de destinatários sem o seu 
consentimento ou o envio de múltiplas mensagens a um destinatário é classificado como 
spamming. Isto pode prejudicar a imagem profissional e a confiança de uma empresa, e 
pode levar a multas ao abrigo do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). 

Referências 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility  

https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/  

https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/  

https://iiciis.org/international/2017/11/30/the-9-key-ps-of-digital-citizenship/  

https://gdpr.eu/ 

https://www.digitaltechnologieshub.edu.au/teachers/topics/digital-citizenship  

https://accessibility.huit.harvard.edu/techniques (as further readings) 

https://www.codecademy.com/articles/what-is-digital-accessibility (as further readings) 
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https://siteimprove.com/en/accessibility/eu-web-accessibility-directive/
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Website acessível: vamos mergulhar 

Objetivos da Atividade 

dar um exemplo do que significa navegar num website acessível 

Descrição da Atividade 

● Utilizadores do teclado: utilização elevada da tecla TAB 

Exemplo de website acessível (enfoque na utilização do TAB): 

O formador deve abrir o website https://www.canada.ca/en e iniciar a atividade premindo a 
tecla TAB para simular os utilizadores do teclado. 

O formador notará que na parte superior da página aparecerá a etiqueta "Saltar para o 
conteúdo principal" e, tocando quatro vezes nessa tecla, pode começar a percorrer o texto. 
Um quadro aparecerá em torno da primeira palavra no lado superior direito da página: 
"Franҫais".  

Ao continuar a premir a tecla TAB, o formador verá que a estrutura se move para os outros 
botões da página de cima para baixo e da esquerda para a direita. Para os selecionar, o 
formador tem de premir a tecla Enter quando a estrutura estiver à volta da ligação desejada. 

Para navegar pelas páginas que se abrem a partir dos botões, o treinador tem de repetir o 
mesmo procedimento descrito acima. 

Características conclusivas deste website: 

- Foco do teclado; 
- Saltar botão de conteúdo de navegação (este botão só se torna disponível quando os 

utilizadores abrem a página, de modo a não perturbar o design visual dos utilizadores 
do rato); 

- Aba de ordem codificada para refletir a disposição da página; ou seja, de cima para 
baixo e da esquerda para a direita; isto ajuda os utilizadores de teclado avistados a 
contornar a página. 

 

Exemplo de website menos acessível (enfoque na utilização de TAB): 

O formador deve abrir o website http://www.littlemissturtle.com/ e iniciar a atividade 
tocando na tecla TAB para simular os utilizadores do teclado. 

O formador notará que não aparece no ecrã a etiqueta "Saltar para o conteúdo principal", 
mas, ao prestar mais atenção, notará que, no lado inferior esquerdo da página, aparecerá um 
código URL sobre um fundo cinzento ao tocar na tecla TAB para se mover através do conteúdo. 
O código URL mostra em que botão estão a navegar com a tecla TAB e, embora a ordem seja 
de cima para baixo e da esquerda para a direita, é difícil de seguir. 

Para selecionar um botão, o formador tem de premir a tecla Enter quando o código URL do 
desejado aparece no ecrã. 

Para navegar através das páginas que se abrem a partir dos botões, o treinador tem de repetir 
o mesmo procedimento descrito acima. 

Características conclusivas deste website: 

- Sem foco no teclado; 

- Sem botão de saltar o conteúdo de navegação;  

- Ordem de tabulação não é compreensível (não há provas claras e visuais da seleção do 
conteúdo; ao tabular através da página só há um código URL de referência no lado 
inferior esquerdo do ecrã que mostra qual o conteúdo que o utilizador está a 
selecionar). 

https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
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● Pessoas com deficiências visuais: dificuldades de leitura 

Exemplo de website acessível (focar na relação de contraste do cabeçalho): 
 
O formador deve abrir o website https://www.canada.ca/en  e olhar para o cabeçalho. 
O formador verá uma imagem de algumas árvores abaixo da etiqueta "Canada.ca – A página 
oficial do Governo do Canadá" num fundo azul. 
 
Características conclusivas deste cabeçalho: 

- Contraste adequado (as palavras no cabeçalho da imagem têm um fundo escuro, 
fazendo com que se destaquem contra a imagem abaixo); 

- Dimensão adequada dos caracteres (cada palavra escrita no cabeçalho tem uma 
dimensão adequada para ser facilmente lida por qualquer pessoa). 
 

Exemplo de website menos acessível (focar na relação de contraste do cabeçalho): 

O formador deve abrir o website http://www.littlemissturtle.com/ e olhar para o cabeçalho. 

O treinador verá uma imagem de um veado com algumas árvores e água por baixo da etiqueta 
"Conselhos de viagem para utilizadores de cadeira de rodas" e algumas outras palavras no lado 
superior esquerdo da página, que estão escritas em caracteres brancos que são difíceis de 
distinguir da fotografia por baixo. 

 

Características conclusivas deste cabeçalho: 
- Contraste impróprio (as palavras na imagem de cabeçalho não têm fundo, o que as 

torna menos visíveis contra a imagem abaixo); 
- Dimensão imprópria dos caracteres (as palavras no lado superior direito do cabeçalho 

não têm uma dimensão adequada para serem facilmente lidas por ninguém). 
 

O formador deve encontrar um exemplo para cada uma das quatro categorias descritas 
acima. 

Recursos 

https://www.canada.ca/en 
http://www.littlemissturtle.com/ 

 

Para saber mais 

Para formação e assistência profissional contínua: https://webaim.org/ 

 Para mais informações sobre acessibilidade do teclado: 
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/ 

Para mais informações sobre design acessível da internet: 
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-
ratio 

Para mais informações sobre este tópico: https://www.youtube.com/watch?v=O10GLNhf6_k 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://www.canada.ca/en
http://www.littlemissturtle.com/
https://webaim.org/
https://webaim.org/
https://www.nngroup.com/articles/keyboard-accessibility/
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
https://www.dbswebsite.com/blog/ada-compliance-starts-with-accessible-design/#contrast-ratio
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MÓDULO 8 – ATIVIDADE 2 

Conhecimentos sobre o leitor de ecrã 

Objetivos da Atividade 

Mostrar como criar páginas de internet acessíveis, especialmente para pessoas que precisam 
de utilizar um leitor de ecrã. 

Descrição da Atividade 

O formador deve ler https://webaim.org/techniques/screenreader/ para encontrar 
informações úteis sobre o funcionamento de um leitor de ecrã, para uma melhor compreensão 
das funções dos dispositivos que as pessoas com deficiências visuais possam necessitar. 

O formador deve ver o seguinte vídeo https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU  
para ter uma compreensão geral dos desafios que podem ocorrer ao criar conteúdo para os 
utilizadores de leitores de ecrã. 

O formador deve abrir o seguinte link https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing  e 
ler o texto que aparecerá primeiro, bem como explorar o menu "Dicas" no lado esquerdo da 
página para recolher informações úteis e práticas sobre a criação de conteúdos acessíveis. 

A seguinte ligação fornece um guia útil sobre como construir uma página web acessível 
utilizando código HTML: https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-
reader-ux.html . 

O formador deve ler https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-
readers/ para ter algumas dicas sobre como tornar o conteúdo acessível em meios de 
comunicação social e blogs para utilizadores de leitores de ecrã. 

O formador pode considerar descarregar um dos leitores de ecrã gratuitos encontrados em 
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/ e utilizá-los 
para verificar a acessibilidade de um documento, de um website, etc. 

Recursos 

https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU 

https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing  

https://webaim.org/techniques/screenreader/ 

https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html 

https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/ 

Para saber mais 

O formador pode considerar inscrever-se neste curso online gratuito promovido pelo W3C 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/ , bem como explorar o menu do 
lado esquerdo da página para recolher mais informações sobre conteúdos acessíveis para uma 
variedade de pessoas com deficiência. 

 
 

 

https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.youtube.com/watch?v=C1HSIW9FCqU
https://soap.stanford.edu/tips/screen-reader-testing
https://webaim.org/techniques/screenreader/
https://bbc.github.io/accessibility-news-and-you/guides/screen-reader-ux.html
https://contentmarketinginstitute.com/2020/12/website-content-screen-readers/
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/foundations-course/

