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APRESENTAÇÃO DO MANUAL
CONTEXTO
O presente Manual foi construído no contexto do Projeto BRENDAIT - “Building
a Regional Network for the Development of Accessible and Inclusive Tourism”,
realizado em Portugal com o apoio do Programa COSME da União Europeia.
Call ID: 127-G-ENT-PPA-14-7722 Transnational cultural tourism products
and Tourism and accessibility for all. Theme 2: "Fostering accessible tourism
entrepreneurship and management”, 2014.
A “call” apontava no sentido da conceção e aplicação de metodologias de
intervenção (capacity building schemes) para ultrapassar os três maiores
obstáculos ao desenvolvimento do turismo acessível, identificados em estudos
da Comissão sobre o tema, nomeadamente:

 The “inertia” and lack of interest from tourism players;
 The lack of knowledge, management skills and hospitality skills for the
development of accessible tourism (mainly in the SMEs and microSMEs);

 The lack of a holistic approach in the qualification and promotion of
tourism destinations).

DESAFIO
Neste contexto, o desafio a que o projeto BRENDAIT procurou responder
consistia essencialmente no seguinte:
Por um lado, desconstruir os três grandes obstáculos ao desenvolvimento
do turismo acessível e inclusivo previamente identificados:

1

“Inércia” e falta de interesse dos agentes turísticos pelo turismo acessível
e inclusivo.

2

Falta de conhecimento e de competências de gestão e de serviço
requeridas pelo turismo acessível e inclusivo – nomeadamente nas
pequenas e microempresas.

3

Falta de uma abordagem holística da qualificação e promoção dos
destinos turísticos.
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e, por outro lado, construir uma metodologia de intervenção capaz de
promover o processo de transformação de um determinado território turístico
num destino de turismo para todos e que pudesse ser replicada noutras
regiões.
Para lidar com o desafio foi concebido um projeto, perspetivada uma
abordagem metodológica, constituído um consórcio, mobilizada uma equipa
técnica, escolhido um território-teste e concretizado um trabalho de pesquisaação que permitiu alcançar resultados muito positivos.

FINALIDADE
O presente Manual resulta desse projeto, dessa experiência no terreno.
Através do Manual procuramos partilhar o método e as ferramentas de
intervenção utilizadas, tendo em vista poder servir de referência útil para a
condução de outros projetos de transformação de um território/região num
destino turístico acessível e inclusivo, mediante a criação de redes locais ou
regionais de serviços turísticos acessíveis e inclusivos.

DESTINATÁRIOS
O Manual BRENDAIT poderá ser útil para assegurar, aos decisores com
responsabilidades de gestão de destinos turísticos, que está disponível uma
abordagem metodológica capaz de lidar com sucesso com os principais
obstáculos ao avanço do turismo acessível e inclusivo.
Contudo, a sua vocação específica é poder servir de referência e de ferramenta
de trabalho para equipas técnicas a quem
venha a ser atribuída uma missão
semelhante àquela que foi realizada pela
equipa BRENDAIT: animar, orientar,
conduzir um processo de transformação
de um determinado território/região
turística num destino de turismo para
todos.
Equipa de 6 pessoas à volta de uma mesa em
reunião de trabalho.
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ESTRUTURA
A estrutura adotada corresponde aos 3 grandes passos ou etapas necessárias
para derrubar os 3 obstáculos ao desenvolvimento do turismo acessível e
inclusivo: MOTIVAR, QUALIFICAR, PROMOVER.

Boneco laranja subindo 3 degraus, feitos com peças
de puzzle, acompanhados das palavras MOTIVAR,
QUALIFICAR e PROMOVER.

1. MOTIVAR - Motivar os agentes turísticos locais para o turismo acessível
e inclusivo e para constituírem uma parceria regional com as empresas e
outras entidades interessadas em participar no processo de transformação
do seu território num destino de turismo para todos.
2. QUALIFICAR - Qualificar o território - prestadores de serviços turísticos,
espaços públicos, serviços comuns e cidadãos - para acolherem os turistas
com necessidades especiais que visitam o território e proporcionarem-lhes
oportunidades de experiências turísticas de elevada qualidade.
3. PROMOVER - Promover a oferta turística acessível e inclusiva, criando
produtos, construindo rede de serviços, comunicando com a “procura”,
promovendo o destino, conquistando novos clientes.
Por comodidade de exposição, as etapas, as atividades e as ferramentas de
intervenção são apresentadas de modo sequencial.
Contudo, na concretização prática no terreno, estas etapas (motivar – qualificar
– promover) são simultaneamente sequenciais, circulares, recorrentes,
transversais:

 Seja em razão do caráter circular e recorrente dos próprios processos
(motivação, vontade de agir; esforço de qualificação, melhorias;
conquista de clientes, obtenção de resultados);
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 Seja porque o ponto de partida, a dimensão e os objetivos a alcançar
são diferentes de empresa para empresa, de entidade para entidade;

 Seja porque os próprios objetos de trabalho (mudança de atitudes,
aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de competências,
implementação de medidas de alteração das condições físicas/materiais
em que ocorrem as experiências turísticas, cooperação, trabalho em
rede, etc.) avançam em “timings” com intensidades e modos individuais
de progressão muito diferenciados, sujeitos até, muitas vezes, a
avanços e recuos.
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ETAPA 1: MOTIVAR
MOTIVAÇÃO DOS AGENTES TURÍSTICOS E CRIAÇÃO DE UMA
PARCERIA REGIONAL
Obstáculo a ultrapassar / Problema a resolver
A “inércia” e falta de interesse dos agentes turísticos pelo turismo
acessível e inclusivo.
(The “inertia” and lack of interest from tourism players).

De um modo geral, este obstáculo aparece estruturado em torno de 3 pontos
críticos de um complexo de ideias e atitudes pessoais e culturais pouco
favoráveis à adesão ao turismo acessível e inclusivo.
Um primeiro ponto crítico tem a ver com a ideia de que o turismo acessível não
parece ser um assunto interessante em termos de negócio. Pensa-se que se
trata de turismo para pessoas em cadeira de rodas, que é uma questão
sobretudo de “quartos adaptados” e de despesas de investimento na
eliminação de barreiras arquitetónicas, e que será, quando muito, um pequeno
nicho de mercado, muito exigente e pouco compensador.
Um segundo ponto crítico tem a ver com a ideia de que o turismo acessível é
um turismo para “deficientes”, entendendo “deficientes” como pessoas com
comportamentos diferentes, estranhos, mais ou menos desagradáveis, que
podem inclusive causar algum desconforto nos outros clientes/turistas comuns.
Ideia, obviamente errada, mas que vai buscar a sua força, inadvertida e
inconscientemente, a antigas raízes culturais, profundas, relacionadas com as
nossas ancestrais dificuldades de compreensão e de aceitação das
deficiências, das limitações, das fraquezas, dos defeitos, quer nos outros quer
em nós próprios, conduzindo a posturas de estranheza, de indiferença, de
rejeição de certas situações, sem que saibamos bem porquê.
Um terceiro ponto crítico tem a ver com a ideia de que o turismo acessível
aparece como um assunto novo, que sai fora da respetiva “zona de
conforto”; fora das suas relações de confiança habituais; fora das suas áreas
de conhecimento, implicando disponibilidade para assumir que se sabe pouco
sobre uma matéria que eventualmente seria de esperar que se conhecesse
melhor; fora do seu espaço de autonomia, de autossuficiência, implicando
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disponibilidade para partilhar, trabalhar em conjunto, cooperar com outras
pessoas, empresas, entidades.

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO
FERRAMENTA M1: UM CONCEITO DE TURISMO ACESSÍVEL E
INCLUSIVO, MAIS AMPLO, MAIS ACTUAL, MAIS
ESTRUTURAL E MAIS ATRATIVO

a) Dimensão e diversidade da “PROCURA” potencial
Público-alvo do turismo acessível e inclusivo
Conceito de turista com necessidades especiais
As questões da acessibilidade e da inclusão vinham sendo abordadas
habitualmente, no contexto do turismo, em relação muito estreita com a
problemática das “pessoas com deficiência” (deficiência motora, deficiência
visual, deficiência auditiva e deficiência intelectual) e muito focada nas
“pessoas com mobilidade reduzida”.
Contudo, nos últimos anos têm vindo a ganhar visibilidade outros grupos de
pessoas que, não se sentindo nem sendo consideradas “pessoas com
deficiência”, apresentam necessidades semelhantes, quando viajam, quando
fazem turismo.
Pessoas com “necessidades especiais” que decorrem de diversos tipos de
limitações (motoras, visuais, auditivas, intelectuais, alérgicas e outras),
relacionadas com as suas condições gerais de saúde e que requerem dos
serviços turísticos “cuidados especiais”, em matéria de condições de
acessibilidade e em matéria de condições de atendimento/serviço, diferentes
das da pessoa/turista comum e que, de um modo geral, muitas das
empresas/entidades prestadoras dos serviços não estão ainda em condições
de proporcionar.

Cartoon com um empregado de mesa segurando uma bandeja acompanhado de várias pessoas com
necessidades especiais: uma mãe com 2 filhos pequenos, um dos quais em carro de bebé; um homem de
idade apoiado na sua bengala; um homem muito alto; um homem muito gordo; uma senhora cega; uma
senhora grávida; um rapaz em cadeira de rodas; um rapaz com muletas; um rapaz transportando caixas.
10
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Composição do atual universo-alvo do turismo acessível e inclusivo
O atual universo-alvo do turismo acessível e inclusivo integra um conjunto de
(novos) grupos da população que se encontram às portas do turismo e para os
quais, de um modo geral, a oferta turística não tem ainda as condições de
acessibilidade e de prestação dos serviços adequadas para os receber.
O primeiro grande grupo é o das pessoas com deficiência. Trata-se de um
grupo que sempre existiu na sociedade humana, mas que foi
sendo quase sempre bastante marginalizado ao longo dos
séculos e que nas últimas décadas tem vindo a conquistar
progressivamente o acesso aos direitos comuns a qualquer
cidadão (saúde, educação, qualificação, emprego, família,
convívio social, etc.), incluindo também o acesso ao lazer, à
viagem, ao turismo.
De acordo com as estatísticas (OMS, Relatório de 2011), a
dimensão deste grupo na população situa-se na ordem dos
15%.
Admitindo que nem todas estas pessoas, quando fazem
turismo, precisam de “cuidados especiais” diferenciados dos
prestados ao turista comum, pode-se considerar como
estimativa pertinente para as preocupações do turismo
acessível e inclusivo uma percentagem de 10% da
população.

Homem cego
caminhando com
ajuda de bengala
em chão
empedrado.

O segundo grande grupo é o das pessoas seniores em processo de
envelhecimento. Trata-se de um grupo que, em
razão da evolução das condições gerais de saúde
da população, da evolução demográfica e da
extensão do período de vida após o termo da “vida
ativa” nas sociedades modernas, tem vindo a
aumentar progressiva e aceleradamente nas
últimas décadas.
As estatísticas (nomeadamente do Eurostat, União
Europeia, 2016) apontam para uma percentagem
de cidadãos com mais de 65 anos próxima dos
20% da população.
Sabe-se que o processo de envelhecimento
conduz à diminuição progressiva das capacidades
Casal de cidadãos seniores de
das pessoas, perturbando / diminuindo não apenas
mão dada olhando uma paisagem.
as suas capacidades físicas (mobilidade, força,
resistência, equilíbrio, …), mas também as suas capacidades sensoriais (visão,
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audição, …) e as suas capacidades intelectuais/cognitivas (compreensão,
memória, atenção, raciocínio, orientação no espaço, orientação no tempo,…).
Limitações que também elas, em contexto de viagem e de turismo, conduzem a
“necessidades especiais”, requerendo da “oferta” turística “cuidados especiais”
em matéria de acessibilidade, de comunicação e de serviço.
Se estimarmos que em metade das pessoas seniores o processo de
envelhecimento terá começado já a fazer surgir limitações do tipo das acima
referidas, podemos considerar que este grupo vem acrescentar à dimensão do
universo-alvo do turismo acessível e inclusivo mais 10% da população.
Num terceiro grande grupo podemos incluir três subgrupos de situações,
também elas requerendo da “oferta” turística “cuidados especiais” em termos
de acessibilidade e/ou de prestação dos serviços, semelhantes aos dos dois
grupos anteriores:
i. Pessoas com sequelas de diversas patologias
(cardíacas, respiratórias, neurológicas,
oncológicas, etc.), patologias que a medicina já
consegue controlar, mas que podem deixar
limitações nas capacidades das pessoas,
nomeadamente nos âmbitos motor, visual,
auditivo, intelectual / psicológico;
ii. Pessoas com
características físicas
excecionais, nomeadamente
Jovem com roupa de
em termos de baixa estatura
surfista de muletas na praia.
(nanismo), em termos de
altura (gigantismo) ou em termos de obesidade
(grandes obesos), que podem beneficiar também da
cultura de ajustamento dos requisitos da “oferta”
turística às características físicas dos clientes;
Anão com máquina
fotográfica e tripé.

iii. Pessoas com redução pontual na sua
mobilidade devida a acidentes (de viação,
de trabalho, nos desportos, domésticos,
etc.), a circunstâncias de gravidez ou de
deslocação com crianças de colo ou com
carrinhos de bebé, também elas podendo
beneficiar do ajustamento das condições
de acessibilidade da “oferta” turística às
necessidades das pessoas com
mobilidade reduzida.
Mulher grávida na praia.
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Não conhecemos estatísticas sobre as percentagens destes subgrupos na
população, mas certamente que este terceiro grupo terá uma dimensão
também muito significativa.
Um quarto grupo é o das pessoas com alergias e intolerâncias alimentares
e respiratórias. Trata-se de pessoas com
“necessidades especiais” quando em contexto
de fruição turística, com implicações relevantes
sobretudo para os serviços de Alojamento e
para os serviços de Restauração.
Estimativas veiculadas pela ECARF (European
Centre for Allergy Research Foundation)
apontam para uma percentagem na população
superior a 30%.

Rapariga espirrando num campo de
flores.

Presumindo que pelo menos um terço das pessoas deste grupo apresentem
necessidades que requerem da “oferta” turística cuidados especiais/
específicos, acresce à dimensão do universo do turismo acessível e inclusivo
mais 10% da população.
A estimativa da dimensão global do universo-alvo do turismo acessível e
inclusivo não corresponde à soma aritmética dos quatro grupos acima
referidos, já que há elementos que são comuns aos diversos grupos. No
entanto, é óbvio que representa uma grande parte da população que julgamos
razoável situar na ordem dos 30 a 40% da população.
Uma grande parte destas pessoas ainda não viaja ou viaja muito pouco porque
não tem para onde ir, ou não sabe para onde possa ir com segurança.
Não se está, portanto, apenas perante um “nicho” de mercado ou de um
problema de mera “responsabilidade social”.
Estamos basicamente perante uma questão típica da evolução da oferta
turística : estar atenta às alterações nas características da população e ajustar
a conceção dos seus produtos e as condições de prestação dos serviços para
poder responder com qualidade a essas alterações / novas necessidades.
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COMPOSIÇÃO E DIMENSÃO DO UNIVERSO-ALVO DO TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO

PESSOAS

LIMITAÇÕES

COM
DEFICIÊNCIA

SENIORES/
ENVELHECIMENTO

SEQUELAS
DE
PATOLOGIAS

MOTORAS

X

X

X

VISUAIS

X

X

X

AUDITIVAS

X

X

X

INTELECTUAIS

X

X

X

C. FÍSICAS
NANISMO

ACIDENTES
GRAVIDEZ

GIGANTISMO

PAIS COM

OBESIDADE

BEBÉS

X

X

ALERGIAS
RESPIRATÓRIAS
E ALIMENTARES

X

ALÉRGICAS

X

OUTRAS

%

X

X

DA

POPULAÇÃO

10%

10%

10%

10%

Estimativas

b) Conceção abrangente da “OFERTA” turística acessível e inclusiva
Cadeia de serviços turísticos + serviços comuns + espaços
públicos + trabalho em rede
Requisitos de acessibilidade + requisitos de atendimento-serviçorelacionamento interpessoal
Para que a oferta turística possa servir com qualidade os clientes/turistas com
necessidades especiais, precisa de estar em condições de assegurar, de forma
cumulativa e integrada, três subconjuntos de requisitos:

 Acessibilidade das infraestruturas dos prestadores de serviços
turísticos, ou seja, acessibilidade dos edifícios, do mobiliário, dos
equipamentos, dos espaços
e dos percursos inerentes à
fruição dos serviços
turísticos – viagem,
alojamento, alimentação,
informação turística,
animação – incluindo os
meios de transporte, os
meios utilizados para
Rapariga empurrando uma jovem em cadeira de rodas
comunicação “online”, assim numa rampa em madeira com uma ligeira inclinação.
como a acessibilidade das atividades turísticas de exterior / ar livre /
natureza;
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 Competências de atendimento / prestação dos serviços, ou seja,
processos, procedimentos e
utensílios de trabalho (produtos de
apoio / ajudas técnicas) e
competências dos profissionais
intervenientes (conhecimentossaber, capacidades-saber fazer e
atitudes-saber-ser) específicas
para o efeito;
Homem ajudando um jovem cego a subir para
uma charrete.

 Abordagem holística da prestação dos serviços, ou seja:
○ Dispor de uma cadeia articulada de serviços turísticos acessíveis e
qualificados com competências de
atendimento, cobrindo os elos
essenciais da cadeia (viagem,
alojamento, alimentação,
informação, animação);
○ Dotar os contextos em que
decorrem as estadias turísticas
(espaço público, serviços comuns
e interação social) com condições
físicas e competências pessoais
de cidadania inclusiva;

Cartoon representando os vários elos da
cadeia de serviços turísticos: informação;
viagem; orientação; alojamento; restauração;
atividades; viagem de regresso; recordações.

○ Desenvolver uma cultura de
trabalho em rede entre os agentes (Fonte: ADAC / Erwin Pfeiffer)
envolvidos para poderem
potenciar experiências/estadias turísticas de qualidade a este tipo de
clientes.
c) Operacionalização progressiva
Abordagem flexível e segmentada nos processos de qualificação
da “oferta” e de relação com o mercado
Em vez de adotar a lógica do “tudo ou nada”, para poder trabalhar no
mercado do turismo acessível e inclusivo, opta-se por uma abordagem de
segmentação por tipologia de limitações / necessidades especiais (motoras,
visuais, auditivas, intelectuais, alérgicas) e de complementaridade, de
geometria variável, entre condições de acessibilidade e competências de
serviço, compensando, com estas, algumas insuficiências daquelas.
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Icones das 4 principais tipologias de limitação:
- icone de uma pessoa em cadeira de rodas simbolizando a limitação motora;
- icone de um cérebro simbolizando a limitação intelectual;
- icone de um ouvido simbolizando a limitação auditiva;
- icone de um cego usando bengala simbolizando a limitação visual.

Tal permite aos agentes turísticos estarem já no mercado do turismo acessível
e inclusivo, ainda quando se encontra em curso o processo de implementação
do respetivo plano global de ajustamento das suas condições de acessibilidade
e de serviço.
d) Maior atratividade do conceito de turismo acessível
d.1) Mais atrativo do ponto de vista económico:
É enorme a dimensão potencial da “procura” de produtos turísticos acessíveis e
inclusivos.
Trata-se de uma questão de adaptação estrutural da oferta à alteração das
características da “procura” resultante da evolução das condições gerais de
saúde da população.
Acaba por ser também uma questão de sustentabilidade e de gestão
estratégica do negócio: quem não for capaz de se situar no mercado do
“turismo para todos” corre o risco, de mais tarde ou mais cedo, ficar fora do
mercado do turismo.
d.2) Mais atrativo do ponto de vista social:
O turismo acessível e inclusivo não se limita a uma questão que diga respeito
apenas a um pequeno segmento da “procura” turística (pessoas com
mobilidade reduzida) e a um pequeno segmento da “oferta” (agentes turísticos
mais “sensíveis”), fazendo apelo a atitudes de solidariedade, de boa vontade,
de responsabilidade social.

16

MANUAL BRENDAIT 2017

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DE UM DESTINO TURÍSTICO ACESSÍVEL E INCLUSIVO

Na verdade, as condições de acessibilidade e de atendimento inclusivo
configuram uma questão de qualidade de vida para todos (turistas, visitantes,
residentes) e uma questão de cidadania inclusiva que a todos diz respeito:

 aos agentes do setor do turismo, certamente;
 mas também aos municípios e outros organismos públicos relacionados
com o desenvolvimento local e regional e com as condições de vida da
população;

 aos prestadores de serviços comuns abertos ao público que atendem
turistas, mas também visitantes e residentes;

 às instituições sociais que lutam por uma sociedade mais inclusiva;
 aos cidadãos com limitações que procuram também eles contribuir para
a construção de melhores condições de vida para si e para os outros
cidadãos com necessidades especiais;

 e aos próprios cidadãos comuns que naturalmente convivem, no seu
dia-a-dia, com pessoas com necessidades especiais, no espaço
público, mas também nos contextos de vida profissional, social e
familiar.
Um conceito de turismo acessível e inclusivo que vai para além da esfera
estrita do setor do turismo para se articular com as dinâmicas de construção de
um “destino” e de desenvolvimento de um “território”.
d.3) Mais atrativo do ponto de vista cultural e académico:
Um conceito de turismo acessível e inclusivo que tem vindo a tornar-se num
objeto de estudo cada vez mais
relevante nas universidades e
no sistema nacional de
investigação e desenvolvimento
(estudos, projetos, mestrados,
doutoramentos).

Professor dando uma aula sobre Turismo Para Todos.

Documento de referência
“Turismo Acessível e Inclusivo - Quadro Conceptual e Metodológico”, Projeto
BRENDAIT, 2016.
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FERRAMENTA M2: UMA EQUIPA TÉCNICA DE CONSULTORES
SENIORES, EM IMERSÃO NO TERRENO

Equipa multidisciplinar. Qualidade técnica. Qualidade humana
Opta-se por uma abordagem alternativa a modalidades tradicionais de
sensibilização, motivação, envolvimento e apoio aos “players” do turismo para
adesão ao turismo acessível.
Na verdade, as modalidades tradicionais mais utilizadas têm vindo a mostrar
resultados pouco interessantes:

 A organização de seminários, conferências, sobre o tema (de um modo
geral não têm conseguido atrair uma quantidade relevante de agentes
turísticos);

 A realização de ações de consultoria ou de auditoria de diagnóstico das
condições de acessibilidade (feitas por peritos que vêm de fora, fazem
as suas análises, elaboram os respetivos relatórios, fazem as suas
recomendações e… “vão-se embora”).
Na metodologia BRENDAIT opta-se por colocar no terreno uma equipa de
consultores que permanece ao longo de todo o projeto, animando, orientando,
estimulando, coordenando os diversos processos e atividades, por forma a ir
capacitando, “empoderando”, os próprios “players” com as competências
necessárias (conhecimentos/saber + capacidades/saber fazer + atitudes/saber
ser, querer fazer).
Equipa multidisciplinar
Equipa composta por peritos com conhecimento e experiência profissional em
várias áreas relacionadas/relacionáveis com as diferentes vertentes do objeto
de trabalho, nomeadamente:

 Características da “procura” / segmentos da população visados pelo
turismo acessível e inclusivo (com especial relevo para os dois
segmentos principais: pessoas com deficiência – motora, visual, auditiva
e intelectual – e seniores em processo de envelhecimento).

 Características da “oferta” / elos da cadeia de serviços turísticos (com
relevo para: operadores, agências, transportes; alojamento; restauração;
turismo cultural; turismo ativo; informação turística) e áreas de
conhecimento técnico-científico pertinente (planeamento, gestão,
marketing, promoção).
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 Animação do desenvolvimento (com relevo para: desenvolvimento
local/autarquias, agências de desenvolvimento regional; associações
empresariais, “networking”, parcerias).
Equipa com qualidade técnica e com qualidade humana
A motivação e mobilização dos interlocutores no
terreno, o estímulo ao abandono de (pre)conceitos
erróneos e à alteração de atitudes negativas e a
construção de competências pessoais e
profissionais, exigem peritos com capacidade e
credibilidade técnica, capaz de gerar consideração
e segurança, mas também qualidade humana
(dedicação, entusiasmo, compreensão,
persistência, …), capaz de gerar confiança, afeto,
empatia, cumplicidade.

2 jovens com limitação
intelectual confraternizam
com consultora BRENDAIT
manifestando afeto.

FERRAMENTA M3: UMA METODOLOGIA DE
ESCLARECIMENTO E MOTIVAÇÃO DOS “PLAYERS”
LOCAIS, ASSENTE NUMA ABORDAGEM DE
COMUNICAÇÃO DIRETA, INDIVIDUAL, FACE-A-FACE

Metodologia com potencial para:

 Facilitar a correção de preconceitos e a mudança de atitudes
relativamente ao turismo acessível, às pessoas com necessidades
especiais, à cooperação com outros empresas e entidades;

 Ultrapassar as tendências espontâneas de indiferença, desinteresse e
desconfiança perante um tema novo e interlocutores desconhecidos;

 Criar sentimentos positivos, vontade de adesão e entusiasmo para
participar no projeto.
A experiência BRENDAIT sugere que a opção por uma abordagem pessoal,
direta, individual, face-a-face,
nomeadamente nos momentoschave do processo de motivação e
mobilização dos agentes turísticos
para aderirem ao projeto e
integrarem a parceria regional,
permite alcançar resultados muito
positivos.
Consultor BRENDAIT apresentado o Projeto a
parceiro em reunião face-a-face.
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Atividades

 Agendamento das primeiras entrevistas/sessões individuais de
apresentação do projeto em cada empresa / entidade, com recurso
sistemático a uma rede de contactos pessoais que ajude a “quebrar o
gelo” e a facilitar a marcação das entrevistas/reuniões (recurso a
pessoas conhecidas dos agentes turísticos a contactar: pessoas da
entidade ou entidades promotoras do projeto; pessoas de empresas,
organismos ou instituições de referência no campo do turismo acessível
ou da inclusão social; profissionais conhecidos dos elementos da equipa
técnica do projeto que tenham contactos no território; etc.).

 Entrevistas face-a-face / reuniões de apresentação do projeto em cada
empresa / entidade conduzidas presencialmente por elementos da
equipa que se deslocam à empresa/entidade para esse efeito.

 Contactos telefónicos e/ou por email de elementos da equipa, em
“follow-up” das reuniões realizadas, a pretexto das inscrições nos
Workshops de sensibilização, para manter e reforçar a motivação, o
interesse, a adesão ao projeto.

 Mobilização de testemunhos presenciais de pessoas com limitações /
necessidades especiais nos
Workshops de sensibilização,
promovendo interações pessoais entre
estas e os participantes (nas sessões
de trabalho, nos intervalos, na refeição
conjunta).
Várias pessoas, incluindo uma pessoa em
cadeira de rodas, à volta de mesas,
realizando trabalho em grupo.

 Estímulo à partilha de opiniões, conhecimentos e experiências
relacionadas / relacionáveis com o turismo acessível e inclusivo, dos
participantes entre si, entre eles e os
elementos da equipa técnica e entre
eles e agentes turísticos convidados
(nas sessões de trabalho, nos
intervalos, na refeição conjunta).

Várias pessoas confraternizando durante
o almoço.
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FERRAMENTA M4: CRIAÇÃO DE UMA PARCERIA REGIONAL
COMPOSTA PELAS EMPRESAS / ENTIDADES
INTERESSADAS NO PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO NUM DESTINO
ACESSÍVEL E INCLUSIVO

A experiência do projeto BRENDAIT sugere o seguinte processo / itinerário:
a) Preparação do trabalho de campo (motivação dos “players” locais)
a.1) Identificação do âmbito territorial da intervenção
A identificação e delimitação do território visado pelo projeto deve estar
compaginada com diversos aspetos, nomeadamente:

 Objetivos e estratégias de desenvolvimento local / regional;
 Objetivos do projeto e meios humanos, técnicos e financeiros postos ao
serviço da sua realização;

 Dimensão geográfica do território visado;
 Densidade e diversidade da oferta turística existente no território;
 Possível existência de alguns “players” já com uma relação positiva com
o turismo acessível.
a.2) Formulação do conceito de Parceria Regional que se pretende
construir
Finalidade
A Parceria Regional é um meio para:

 Agregar as empresas e outras entidades interessadas na transformação
do território em destino turístico acessível e inclusivo;

 Articular, integrar e coordenar os contributos de cada uma delas;
 Promover relações de trabalho em rede e de cooperação entre elas;
 Criar e manter um sentido de projeto coletivo, de projeto conjunto de
âmbito local/regional.
A formulação das suas finalidades deve poder ser referenciada às 3 grandes
etapas do processo: Motivar, Qualificar, Promover.
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EXEMPLO DE FORMULAÇÃO ADOTADA NO PROJETO BRENDAIT

“A Parceria Regional BRENDAIT tem por missão:
 dinamizar o processo de adesão de pessoas e entidades locais ao
desenvolvimento de uma rede regional de serviços turísticos acessíveis
e inclusivos no território visado pelo Projeto BRENDAIT (eixo Torres
Vedras - Batalha);
 promover a dinâmica de qualificação das empresas e outras
organizações locais para poderem prestar serviços a clientes/turistas
com necessidades especiais e conquistar clientes nesse segmento de
mercado;
 promover uma cultura de cooperação empresarial e de trabalho em
rede, na cadeia de serviços turísticos do território”.

Composição
A composição da Parceria deve poder ser referenciada:

 Por um lado, a uma conceção abrangente, holística, da “oferta” turística
acessível e inclusiva, cobrindo, não só agentes essenciais da cadeia
turística propriamente dita (viagem, alojamento, alimentação,
informação, animação), mas também os agentes locais intervenientes na
qualidade dos contextos locais em que decorrem as estadias turísticas
(espaços públicos, serviços comuns e comunidades locais);

4 imagens ilustrativas da oferta turística: um quarto de hotel; uma sala de um
restaurante; uma aula de surf; um passeio de avião ligeiro.
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 Por outro lado, a entidades locais conhecedoras das necessidades
especiais da “procura”, que podem, por isso, aportar ao projeto um
contributo relevante (instituições sociais relacionadas com as pessoas
com deficiência, com as pessoas idosas ou com outros grupos visados
pelo turismo acessível e inclusivo, assim como pessoas com
necessidades especiais elas próprias, interessadas em intervir na
criação de melhores condições de cidadania inclusiva no território em
que residem);

Várias pessoas com deficiência realizando atividades em vários locais: natação na
piscina, preparação de legumes na cozinha; colocação de biscoitos num tabuleiro,
passeios no exterior; canoagem no rio; aula de vela no mar.

 E por outro lado
ainda, a agentes
intervenientes no
desenvolvimento
local e regional
(autarquias e
organismos
regionais,
associações,
fundações, etc.).

4 imagens ilustrativas de locais geridos por autarquias ou associações sem
fins lucrativos: fachada de um museu; recriação de uma batalha histórica;
azenha antiga; interior de um museu.
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No caso do projeto se inserir num movimento regional ou nacional mais
vasto de promoção do turismo acessível e inclusivo, a parceria poderá ainda
integrar representantes de entidades exteriores ao território comprometidas ou
a comprometer nesse movimento, que possam também contribuir para dar
força, valor e visibilidade ao desenvolvimento do projeto.
(No exemplo da Parceria BRENDAIT indicado a seguir, corresponde às
entidades referidas no terceiro anel do arco-íris).

Formalização da adesão
A parceria regional, enquanto elemento da dinâmica de apoio à transformação
do território, não precisa de um grau de formalização jurídica do compromisso
de adesão muito exigente. Poderá ser basicamente uma parceria informal.
A participação no projeto não implica compromissos de natureza jurídica (a
adesão e permanência na parceria pode ser apenas uma opção voluntária),
nem quaisquer movimentos de natureza financeira (não implica despesas, nem
benefícios/receitas).
A formalização da adesão poderá assumir apenas o caráter de uma “carta de
intenções”, evitando afastar da adesão inicial à Parceria alguns agentes locais
menos disponíveis para assinatura documental de compromissos.
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Funcionamento
O funcionamento da Parceria poderá ser referenciado a um Plano Geral de
Ação aprovado na 1.ª Reunião Geral da Parceria, cuja execução irá ser
monitorizada, ajustada, reorientada, em reuniões periódicas, ao longo da
duração do projeto.
A filosofia de trabalho da Parceria será referida a valores de trabalho conjunto
em ordem a um objetivo comum, de cooperação entre parceiros, de
aprendizagem / aquisição de mais competências e de inovação / construção de
novas soluções para os problemas a resolver.
b) Trabalho de campo de motivação/mobilização de
empresas/entidades para adesão à parceria
Recolha de informação disponível sobre a composição do território

 Vertente empresarial: empresas da cadeia de serviços turísticos
(operadores, agências, transportes; alojamento; restauração; turismo
cultural; turismo ativo, etc.) e associações empresariais.

 Vertente pública: autarquias e outros organismos públicos relacionados
com o turismo e o desenvolvimento local/regional.

 Vertente social: instituições e associações relacionadas com pessoas
residentes no território com limitações e necessidades especiais do tipo
das do público-alvo do turismo acessível e inclusivo.
Identificação de elementos da “rede de contactos pessoais”
Identificação de pessoas conhecidas dos agentes / atores do terreno (pessoas
da entidade ou entidades promotoras do projeto; pessoas de empresas,
organismos ou instituições de referência no campo do turismo acessível ou da
inclusão social; profissionais conhecidos dos elementos da equipa técnica do
projeto que tenham contactos no território) que possam ajudar a vencer a
indiferença e a desconfiança das pessoas/entidades a contactar e a facilitar o
agendamento das reuniões de apresentação do projeto.
Agendamento e realização das reuniões individuais de esclarecimento e
motivação de potenciais Parceiros para a temática do turismo acessível e
inclusivo

 Agendamento das reuniões (por telefone ou email), com recurso ao
método da “rede de contactos pessoais”.
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 Realização da reunião em cada empresa / organismo / instituição, em
contexto de comunicação face-a-face, em torno do objeto/pretexto
“apresentação do projeto”, visando motivar o interlocutor para a temática
do turismo acessível e inclusivo e para a participação num Workshop de
esclarecimento sobre o assunto com outras empresas / entidades
interessadas.

Consultor BRENDAIT apresentado o Projeto a parceiro em reunião face-a-face.

Nas reuniões os elementos da equipa procuram:

 Proporcionar aos seus interlocutores esclarecimentos sobre o projeto e
sobre o turismo acessível e inclusivo;

 Identificar e ajudar à desconstrução de preconceitos e atitudes
desfavoráveis para com o turismo acessível, para com as pessoas com
deficiência, para com o trabalho em rede e a cooperação com outras
empresas/entidades relacionadas com o turismo;

 Motivar os interlocutores para aderirem ao projeto, numa perspetiva de
que, através dele, possam incrementar a satisfação dos seus próprios
interesses: pessoais, profissionais, económicos, sociais, empresariais;

 Ajudá-los a perceber que o trabalho em parceria não é uma questão de
os parceiros fazerem favores uns aos outros, mas sim uma questão de
potenciar, por via da convergência de esforços, um maior nível de
realização dos próprios objetivos de cada parceiro; ou seja, que, nos
tempos de hoje, para que se possam atingir patamares mais elevados
de competitividade é preciso aprender a cooperar.
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Documentos/textos de apoio
Para a realização deste trabalho, a equipa do projeto BRENDAIT utilizou 3
tipos de documentos de apoio:

 “Powerpoint” de apresentação do projeto, para apoio da comunicação na
reunião;

 Documento com informação escrita sobre o projeto e o turismo acessível
e inclusivo, para ser utilizado como informação prévia à realização da
reunião e/ou para memória do que foi abordado na reunião;

 Ficha de inscrição para o Workshop de sensibilização.
c) Organização e realização de Workshops de Sensibilização
Destinatários
Dirigentes de empresas do setor do turismo e de outras entidades locais dos
setores privado, público e social (previamente abordados nas reuniões
individuais), que possam estar interessadas em participar no projeto de
transformação do território num destino turístico acessível e inclusivo e integrar
a Parceria Regional a criar para esse efeito.
Finalidade

 Reforço da curiosidade, do interesse e do conhecimento dos
participantes acerca do tema do turismo acessível e inclusivo;

 Interação dos participantes com pessoas reais com limitações motoras,
visuais, auditivas e intelectuais e suas histórias de vida relacionadas
com o turismo (testemunhos);

 Desconstrução de preconceitos errados e de atitudes desfavoráveis para
o turismo acessível, para com as pessoas com limitações e para com o
trabalho em rede e a cooperação entre empresas/entidades;

 Interação dos participantes com outras pessoas / agentes / atores do
turismo potencialmente interessadas no desenvolvimento do turismo
acessível e inclusivo;

 Estabelecimento de contactos (“networking”);
 Desenvolvimento de sentido de coletivo, de grupo, de pertença;
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 Reforço da motivação dos participantes para aderirem ao projeto, para
integrarem a parceria regional e para se envolverem na dinâmica em
construção.
Opções metodológicas
A experiência do projeto BRENDAIT aponta para a pertinência das seguintes
opções de organização dos Workshops:

 Organizar os Workshops com grupos pequenos de participantes para
obter benefícios de
proximidade geográfica e de
economia nas deslocações,
assim como maior potencial
de relacionamentos pessoais
entre os participantes, equipa
de animação e pessoastestemunho.

Cerca de 20 pessoas sentadas em semicírculo
prestando atenção ao orador.

 Não obstante será vantajoso também assegurar suficiente diversidade
na sua composição, em termos de empresas turísticas de diferentes
subsetores, de entidades do setor público (municípios e outros
organismos públicos) e do setor social (instituições relacionadas com as
pessoas com deficiência, com a população sénior e com outros grupos
de pessoas com necessidades especiais), por forma a facilitar a
perceção da amplitude do conceito de turismo acessível inclusivo e dos
diferentes tipos de entidades locais envolvidas.

 Organizar o processo de facilitação da aquisição de conhecimentos, de
desconstrução de preconceitos e de ajustamento de atitudes, em torno
de testemunhos
presenciais de pessoas
com necessidades
especiais / limitações
motoras, visuais, auditivas
e intelectuais,
relativamente às suas
Várias pessoas sentadas em semicírculo prestando
experiências de vida em
atenção à formadora que está acompanhada de
convidados com limitações (uma pessoa em cadeira de
situação de viagem e
rodas, uma pessoa cega, uma pessoa surda e um
turismo e da sua interação intérprete de Língua Gestual Portuguesa).
com os participantes.
A interação pessoal, informal, com elas e os seus testemunhos em
presença (nas sessões de trabalho, nos intervalos, na refeição tomada
em conjunto e em atividades lúdicas de demonstração e de utilização de
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produtos de apoio), produzem um efeito muito mais relevante que horas
e horas de exposição sobre o tema.

 Estimular a partilha de experiências, de boas práticas, de informação e
de troca de impressões entre os participantes (nas sessões de
trabalho, nos intervalos, na refeição tomada em conjunto e em
atividades lúdicas de demonstração e de utilização de produtos de
apoio), tem revelado ser também um poderoso fator de ultrapassagem
dos preconceitos e de motivação para adesão ao projeto.

 Criar oportunidades para relacionamento informal entre os
participantes. Dia de trabalho
conjunto, “coffee-breaks” de duração
generosa, almoço em conjunto,
demonstrações e experiências de
utilização de produtos de apoio, em
ambiente lúdico, facilita o processo de
estabelecimento de laços pessoais, de
criação de sentimentos de pertença ao
Várias pessoas confraternizando durante
um almoço.
projeto, de “networking” e de
potenciação de futuras relações de cooperação.

 Manter uma presença forte e persistente dos elementos da equipa
junto dos potenciais participantes no período de tempo entre a
reunião/entrevista na empresa/entidade e a data do Workshop
(contactos telefónicos, por email e presenciais, se possível; a pretexto
do envio do programa, da recolha de inscrições e de confirmações, etc.),
para evitar possíveis perdas de interesse, desmobilização, desistências
logo nos primeiros passos.
Documento de referência
Módulo 1: Turismo acessível e inclusivo - OPORTUNIDADES E DESAFIOS
(faz parte do Package de Formação BRENDAIT 2016).
d) Constituição Parceria Regional e realização da 1.ª Reunião Geral
d.1) Mobilização dos parceiros
Continuar a manter uma presença forte e persistente dos elementos da equipa
junto dos potenciais participantes no período de tempo entre a realização dos
Workshops e a 1.ª Reunião Geral da Parceria (contactos telefónicos, por
email e presenciais, se possível; a pretexto do envio do programa, da recolha
das Declarações de Adesão e das Inscrições, etc.), para evitar possíveis
perdas de interesse, desmobilização, desistências.
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A experiência do projeto BRENDAIT sugere que o processo de adesão ao
turismo acessível e inclusivo e à participação no esforço individual e coletivo
para a transformação do território é, para uma parte das empresas e outras
entidades locais, um processo lento, progressivo, com avanços e recuos e a
tentação permanente de voltar à sua “zona de conforto”, à não preocupação
com esse assunto.
d.2) Declarações de Adesão e inscrições para a Reunião
Para as Declarações de Adesão (de empresas, entidades públicas e
instituições sociais) o projeto BRENDAIT utilizou formulações simples do
compromisso de “interesse em participar na dinâmica de transformação
progressiva do território visado num destino turístico acessível e inclusivo”, em
“termos e condições especificados” no próprio formulário, abrangendo os
seguintes aspetos: missão da parceria; composição e natureza informal;
modalidades de participação; coordenação; reuniões; entrada e saída dos
parceiros; sem encargos ou benefícios financeiros; duração.
Documentos de referência
Formulários das declarações de Adesão (empresas, entidades públicas e
instituições sociais).
d.3) Programa da Reunião
Sugere-se que o programa da reunião inclua 3 pontos principais:

 Apresentação dos Parceiros;
 Discussão e aprovação do Plano de Ação;
 Comunicações de entidades convidadas.

Parceiro BRENDAIT apresentando-se aos restantes
participantes em Reunião Geral.
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Nas reuniões gerais da Parceria realizadas no decorrer do projeto BRENDAIT
(numa periodicidade aproximadamente
trimestral), para além da apresentação dos
(novos) Parceiros que entretanto foram
aderindo e do balanço da execução do
Plano Geral de Ação (atividades realizadas
no trimestre anterior e atividades a realizar
no trimestre seguinte), contemplou-se
sempre um ponto com intervenções de
entidades externas convidadas.
A introdução deste terceiro elemento visava
reforçar a motivação dos parceiros para a
vinda à reunião, aportar mais conhecimento
Orador de entidade externa
e experiências sobre os objetos de trabalho apresentando uma comunicação durante
uma Reunião Geral de Parceiros
da Parceria e mostrar aspetos da dinâmica
BRENDAIT.
global em curso, nos âmbitos nacional e
internacional, relativa ao turismo acessível e inclusivo.
d.4) Plano Geral de Ação da Parceria
A finalidade do Plano Geral de Ação da Parceria é servir de referência:

 para a organização e orientação das atividades de cada Parceiro e para
a sua articulação e agregação em frentes de trabalho coletivas;

 e para o balanço periódico dos resultados alcançados e orientação das
atividades seguintes.
Sugere-se que a sua estrutura seja referenciada às grandes etapas
estabelecidas para o processo de transformação do território num destino
turístico acessível e inclusivo:

 MOTIVAR – consolidação da Parceria Regional; reforço da motivação
do grupo inicial de Parceiros e mobilização de novas adesões.

 QUALIFICAR o território – capacitação dos prestadores de serviços
turísticos, espaços públicos, serviços comuns e cidadãos, para
acolherem os turistas com necessidades especiais que visitam o
território e proporcionarem-lhes oportunidades de experiências turísticas
de elevada qualidade.

 PROMOVER a oferta turística acessível e inclusiva – criação de produto,
construção da rede de serviços, comunicação com a “procura”,
promoção do destino, conquista de novos clientes.
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Sugere-se também a organização em frentes de trabalho:

 Por um lado, referenciadas às necessidades dos turistas que visitam o
território (serviços turísticos: alojamento, alimentação e bebidas,
transportes, atividades de turismo cultural, atividades de turismo ativo,
etc.; qualidade dos contextos de estadia: espaços públicos, serviços
comuns, cidadania inclusiva);

 Por outro lado, referenciadas à estrutura do dispositivo de resposta a
essas necessidades que exista no terreno, envolvendo empresas,
entidades públicas e instituições sociais, por forma a que cada Parceiro
se possa situar e reconhecer nas correspondentes frentes de trabalho
em que se integra.
No caso do projeto BRENDAIT, a formulação do objetivo do Plano, do
envolvimento dos setores de atividade e da organização das frentes de
trabalho foi, por exemplo, a seguinte:

Objetivo
Implementação de uma primeira fase do processo de transformação do território
Oeste-Litoral / eixo Torres Vedras - Batalha, num destino turístico acessível e
inclusivo, mediante a adequada qualificação dos serviços e a constituição
progressiva de uma rede regional de serviços com condições de acessibilidade
e de atendimento de turistas com “necessidades especiais”, contribuindo para
diferenciar e afirmar o território como destino de “turismo para todos”.

ENVOLVIMENTO DOS TRÊS SETORES DE ATIVIDADE NO PROJETO

SETOR PRIVADO

EMPRESAS

mais clientes

Serviços turísticos

mais negócio

Serviços comuns

mais riqueza

AUTARQUIAS
Serviços regionais
SETOR PÚBLICO

Serviços locais
Escolas e Centros FP

SETOR SOCIAL

INSTITUIÇÕES
(pessoas com
deficiência, seniores)

mais
ECONOMIA

Desenvolvimento
local, regional,
cultural,
económico, social

DESENVOLVIMENTO

qualidade de vida

mais

participação cívica

INCLUSÃO

mais

integração social
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PRINCIPAIS FRENTES DE TRABALHO

FRENTES DE TRABALHO

SETOR
PRIVADO

SETOR
PÚBLICO

SETOR
SOCIAL

Hotelaria
Restauração
Património cultural
Animação turística -Turismo Ativo
Transportes
Informação turística
Espaço público
Serviços comuns
Serviços específicos de apoio
Comunidade inclusiva
Qualificação profissional

Documento de referência
Plano Geral de Ação da Parceria Regional (16 Março 2016).
NOTA:
Os objetivos e atividades da etapa MOTIVAR permanecem ao longo das
etapas seguintes do projeto, visando a motivação e a adesão de mais
empresas, entidades ou instituições, a permanência e o reforço da motivação
dos Parceiros do grupo inicial e a consolidação da dinâmica de trabalho da
Parceria Regional.
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ETAPA 2: QUALIFICAR
QUALIFICAR O TERRITÓRIO: PRESTADORES DE SERVIÇOS
TURÍSTICOS, ESPAÇOS PÚBLICOS, SERVIÇOS COMUNS E
CIDADÃOS
Obstáculo a ultrapassar / Problema a resolver
Falta de conhecimento e de competências de gestão e de serviço
requeridas pelo turismo acessível e inclusivo.
(“The lack of knowledge, management skills and hospitality skills for the
development of accessible tourism”).

A questão de fundo é a grande diversidade e complexidade do objeto a
qualificar, em razão das múltiplas variáveis inerentes ao turismo acessível e
inclusivo.
a) Variáveis relacionadas com as características da “procura”

Várias pessoas com necessidades especiais: um jovem de muletas na praia; um cego tateando um barril
de vinho; um jovem com trissomia 21 ao lado de um cavalo; um jovem surdo prestando atenção a um
intérprete de Língua Gestual Portuguesa; um jovem com deficiência inteletual almoçando num
restaurante; um cego aos comandos de um avião; um cidadão sénior caminhando ao lado de uma
piscina; um jovem em cadeira de rodas; um homem usando um aparelho auditivo bebendo um copo de
vinho num restaurante.
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 Diferentes grupos de pessoas com diferentes tipos de limitações
relacionadas com as suas condições gerais de saúde (limitações
motoras, visuais, auditivas, intelectuais; limitações alérgicas;
características físicas excecionais, mobilidade condicionada, etc.).

 Grupos de pessoas com características que induzem necessidades
especiais, das quais a maioria são necessidades específicas de cada
tipologia e muito diferentes de tipologia para tipologia.

 Pessoas com a mesma tipologia de limitações, mas com diferentes
necessidades, em razão da extensão e grau das suas limitações.
b) Variáveis relacionadas com as características da “oferta”

4 imagens ilustrativas da oferta turística: 2 pessoas em cadeira de rodas
frente a um hotel; empregado de mesa exibindo um leitão na sala de um
restaurante; cidadão sénior provando vinho numa adega; jovem com
trissomia 21 fazendo festas a um cavalo.

 Grande diversidade de serviços turísticos: alojamento, de diferentes
tipos; alimentação e bebidas, em diferentes contextos – pequenosalmoços, almoços, jantares, lanches, petiscos, etc.; atividades de lazer –
entretenimento, cultura, natureza, desporto, saúde e bem-estar, etc.;
informação turística, agências de viagens, aluguer de viaturas, etc.

 Serviços turísticos prestados por uma grande diversidade de empresas e
outras entidades: estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos de
restauração, postos de turismo, museus, monumentos, agências, “renta-car”, empresas de animação turística / turismo ativo – atividades em
terra (passeios, escalada, adegas/enoturismo, etc.), na água/mar (surf,
mergulho, canoagem etc.), no ar (balonismo, parapente, aeronáutica,
etc.).
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 Empresas e outras entidades, as mais das vezes, de pequena dimensão
(micro e pequenas empresas), de áreas de atividade e com processos
técnicos muito diferentes.

 Conceito de “oferta” turística que integra os contextos em que decorrem
as estadias turísticas e que assumem grande relevância para a
satisfação dos turistas, para a qualidade das suas experiências e para a
formação da decisão de voltar: espaços públicos (ruas, parques, praias,
etc.), serviços comuns (transportes, comércio, banca, saúde, segurança,
etc.) e relacionamento social inclusivo.

 Contextos que se encontram sob a responsabilidade de empresas e
entidades não especificamente turísticas (municípios, serviços públicos,
empresas privadas, instituições sociais).
c) Variáveis relacionadas com a tipologia de requisitos em causa e com
os estratos profissionais envolvidos

 Requisitos de acessibilidade,
por um lado, ou seja, condições
de acessibilidade das
infraestruturas: instalações,
espaços, mobiliário,
equipamentos e sinalética.

 Requisitos de serviço, por outro

2 lugares de estacionamento reservado para

lado, ou seja, condições de
pessoas com deficiência condicionadas na sua
mobilidade nas proximidades de um jardim.
organização e prestação dos
serviços: processos, procedimentos, produtos de apoio e meios de
informação; competências
profissionais
(conhecimentos/saberes,
capacidades/saberes-fazer,
atitudes/saberes-ser) relativos a
informação, comunicação,
procedimentos técnicos,
utensílios e assistência pessoal,
adequados a clientes com
Professor de surf ensinando um cego na presença necessidades especiais.
de jovem com trissomia 21 que sorri.

 Estratos profissionais envolvidos. O assunto do turismo acessível e
inclusivo diz respeito, na prática, a todos os principais estratos
profissionais das empresas e outras entidades prestadoras de serviços
turísticos: gestão e planeamento; conceção de produtos, organização
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dos serviços, gestão dos recursos humanos e gestão da qualidade;
prestação dos serviços; marketing e comercialização.
O desafio que se coloca à conceção de um programa para a qualificação do
território, pertinente para o turismo acessível e inclusivo, é que ele exige uma
abordagem holística, capaz de considerar, articular e integrar todo este
conjunto de variáveis (diversidade das limitações/necessidades especiais
visadas; diversidade dos serviços turísticos e dos contextos em que as estadias
decorrem e diversidade do tipo de empresas e outras entidades que neles
intervêm; diversidade dos requisitos em causa: requisitos de acessibilidade e
requisitos de serviço).
Esta complexidade requere, por um lado, um trabalho de decomposição /
segmentação (por tipologia de necessidades especiais/limitações, evitando
tratar de modo igual o que é manifestamente diferente), e, por outro lado, um
trabalho de recomposição / agregação (por área de atividade turística,
assegurando a convergência necessária para obter conjuntos com utilidade
prática).
Lidar com esta complexidade constitui também o problema crítico da conceção
das Grelhas de Observação / “Checklists” para o diagnóstico das condições de
acessibilidade e de serviço de cada empresa/entidade, da formulação da
informação a comunicar sobre essas condições em bases de dados e
plataformas de divulgação e da validação dessas informações por entidades
certificadoras.
Para responder ao desafio da qualificação do território: prestadores de serviços
turísticos, espaços públicos, serviços comuns e cidadãos, o projeto BRENDAIT
construiu as seguintes ferramentas.

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO
Frente de trabalho: QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
TURÍSTICOS
FERRAMENTA Q1: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
COMPETÊNCIAS BÁSICAS E TRANSVERSAIS

Finalidade
Capacitação das entidades prestadores de serviços turísticos com uma base
sólida de conhecimentos e de atitudes favoráveis relativamente ao turismo
acessível e inclusivo, e com uma boa capacidade de relacionamento
interpessoal com os diversos tipos de “clientes com necessidades especiais”
(atitudes e técnicas básicas de apoio: mobilidade, orientação e comunicação).
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Público-alvo
Público-alvo multissetorial (hotelaria, restauração, transportes, turismo cultural,
turismo ativo, informação turística, promoção, etc.) e multiprofissional
(dirigentes, quadros técnicos, técnicos-operação).

Grupo de 16 formandos posando para fotografia.

Conteúdos

 O conceito de Turismo Acessível e Inclusivo.
 Os diversos tipos de clientes/turistas com necessidades especiais /
pessoas com limitações motoras, visuais, auditivas, intelectuais ou
outras.

 Para cada uma das tipologias:
a) Noção das limitações em causa;
b) Necessidades especiais, requisitos de acessibilidade e requisitos de
atendimento;
c) Atitudes e técnicas de ajuda pessoal.
Estratégia de formação
Sugere-se, como recurso-chave
estruturante da formação, a utilização de
testemunhos presenciais de pessoas
com necessidades especiais / limitações
motoras, visuais, auditivas e intelectuais,
relativamente às suas experiências de
vida (nomeadamente relacionadas com

Grupo de formandos em semicírculo prestando
atenção à convidada em cadeira de rodas.
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situações de viagem e turismo) e da sua interação com os participantes.
Documento de referência
Módulo 2: Turismo Acessível e Inclusivo – CONCEITO. COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS (faz parte do Package de Formação BRENDAIT 2016).
FERRAMENTA Q2: REFERENCIAL DE ACESSIBILIDADE E DE SERVIÇO
INCLUSIVO, BRENDAIT 2016

Referencial elaborado para apoiar o trabalho de autodiagnóstico das condições
de acessibilidade e de serviço inclusivo em cada empresa / entidade.
A estrutura das Grelhas de Observação visa permitir referenciar as condições
de acessibilidade e de serviço da empresa ou entidade a diferentes tipologias
de necessidades especiais (relacionadas com limitações motoras, visuais,
auditivas ou intelectuais), tendo em vista permitir o posicionamento da empresa
ou entidade no mercado do turismo acessível e inclusivo numa lógica de
extensão progressiva da sua oferta a diferentes subsegmentos da “procura”.
No caso da tipologia de necessidades relacionadas com limitações motoras:
opta por diferenciar duas subcategorias:
LM1 - Pessoas com dificuldades de mobilidade de
nível 1 (pessoas com menor energia, menor
resistência à fadiga, que se deslocam com apoio
em auxiliares de marcha, mas que são capazes,
por exemplo, de subir escadas beneficiando de
apoio em corrimãos);

Jovem em muletas.

LM2 - Pessoas com dificuldades de mobilidade de nível 2 (pessoas que
se deslocam em cadeira de rodas – manuais ou
elétricas (a tempo inteiro ou a tempo parcial, de modo
independente ou com assistência).

Jovem em cadeira
de rodas sorrindo.
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As Grelhas de Observação integram, para cada setor ou área de atividade
turística, dois tipos de documentos complementares:

 O padrão de referência / Descritor dos requisitos de acessibilidade e
de serviço, em que se faz a descrição detalhada dos requisitos de
referência;

 e as Fichas de Observação, “checklists”, elaboradas por referência ao
correspondente Descritor de Requisitos, mediante a agregação destes
em categorias/conjuntos com menor detalhe (para tornar praticável a
utilização da Grelha).
Os Descritores de Requisitos e as Fichas de Observação estão organizados
por setores de atividade turística / tipologia de serviços turísticos (Alojamento,
Restauração, Museus e Monumentos, Postos de informação Turística,
Atividades de Animação Turística).
Em cada setor / área de serviços turísticos, os requisitos são identificados e
organizados seguindo a sequência do processo de trabalho inerente à
prestação de serviços ao cliente comum, de modo a que os requisitos de
acessibilidade e de serviço específicos dos clientes com necessidades
especiais possam ser sistematicamente percebidos como complementares aos
requisitos materiais, técnicos e humanos básicos-transversais de prestação de
serviços a qualquer cliente.
Para cada etapa do processo de fruição turística / prestação de cada tipologia
de serviço, identificam-se os requisitos/condições de acessibilidade das
infraestruturas e os requisitos/condições de serviço da empresa ou entidade,
conjugando a interação entre elas para definir as condições efetivas de
utilização, em três categorias: Conforme (com o padrão predefinido); Não
conforme; Conformidade incompleta/parcial.
O conjunto é composto por 5 Grelhas de Observação:
1 – Alojamento;
2 – Restauração;
3 – Museus e Monumentos;
4 – Postos de Informação Turística;
5 – Animação Turística.
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GRELHA ALOJAMENTO – RECEÇÃO E CHECKIN

Documento de referência
Package de Autodiagnóstico “Referencial de Acessibilidade e de Serviço
Inclusivo, BRENDAIT 2016”.
FERRAMENTA Q3: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
AUTODIAGNÓSTICO E PL ANO DE AJUSTAMENTOS

Finalidade
Habilitação de uma “task-force” (pequena equipa: 2 ou 3 profissionais) em cada
empresa / entidade, para realizar o autodiagnóstico das suas condições de
acessibilidade e de serviço inclusivo e perspetivar o
correspondente plano de ajustamentos a realizar.
Pretende-se também que estes elementos da equipa
possam vir a constituir uma referência interna
permanente, na empresa/entidade, para os assuntos
da acessibilidade e da prestação de serviços a clientes
com necessidades especiais (uma ideia semelhante ao
conceito "accessibility champions" referido nos estudos
da Comissão Europeia sobre o turismo acessível).

Logo da Acessibilidade criado
pelas Nações Unidas
representando uma figura humana
universal de braços abertos.
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Público-alvo
Profissionais das empresas / entidades prestadoras de serviços turísticos
envolvidas no projeto, a que cada uma entenda atribuir a tarefa de realização
do autodiagnóstico das suas condições de acessibilidade e de serviço inclusivo
(profissionais das áreas de gestão, da coordenação e/ou técnicos de várias
áreas de serviços).
Conteúdos

 Estudo das Grelhas de Observação BRENDAIT aplicáveis às áreas de
atividade / serviços turísticos da respetiva empresa / entidade.

 Aplicação das Grelhas de Observação à
realidade das respetivas empresas /
entidades e elaboração dos diagnósticos das
suas condições de acessibilidade e de
serviço.

 Elaboração dos correspondentes planos de
ajustamentos a realizar.
Estratégia de formação
Sugere-se uma conjugação entre:

 Sessões de aquisição de conhecimentos e
realização de exercícios de utilização das
Grelhas de Observação em prática simulada;

Mulher tomando apontamentos
num bloco de notas em frente a
degraus. Nas paredes,
ilustrações de dinossauros.

 Exercícios de aplicação prática nas empresas/entidades dos formandos;
 Sessões de partilha e apreciação dos resultados dos exercícios de
aplicação nas empresas / entidades, correção e reorientação para os
exercícios de aplicação seguintes.
Documento de referência
Módulo 3: Empresa turística acessível e inclusiva – AUTODIAGNÓSTICO E
PLANO DE AJUSTAMENTOS (faz parte do Package de Formação BRENDAIT
2016).
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FERRAMENTA Q4: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
COMPETÊNCIAS DE SERVIÇO – ALOJAMENTO E
RESTAURAÇÃO; ANIMAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade
Habilitação dos profissionais das empresas / entidades envolvidas no projeto,
que intervêm na prestação dos serviços em contacto direto com os clientes,
com as competências específicas requeridas para o atendimento e prestação
de serviços a clientes/turistas com necessidades especiais.
Público-alvo
Profissionais que intervêm na prestação dos serviços turísticos em contacto
direto com os clientes:

 No âmbito da Hotelaria-Alojamento. Destina-se nomeadamente a:
Porteiros, Rececionistas, Chefes de Receção, Empregadas de Andares,
Governantas, Operadores de outros serviços do hotel, Diretores de
Alojamento e Diretores de Hotel.

 No âmbito da Restauração-Alimentação e Bebidas. Destina-se
nomeadamente a: Empregados de Mesa, Empregados de Bar, Chefes
de Mesa, Chefes de Bar, Chefes de Sala (Eventos), Diretores de
Restaurante e Diretores de Alimentação e Bebidas.

 No âmbito da Animação Turística. Destina-se nomeadamente: aos
profissionais das empresas e outras organizações de Animação
Turística (turismo cultural e turismo ativo), aos profissionais dos museus
e monumentos e aos profissionais dos postos de turismo e a guias /
profissionais de acompanhamento turístico.
Conteúdos

 Competências de serviço – Alojamento:
○ Acolhimento do cliente, “check-in” e
atribuição do quarto;
○ Assistência ao cliente durante a estadia;
○ Apoio ao cliente em caso de emergência e de
evacuação. “Check-out” e avaliação da
estadia.
Recepcionista de hotel
atendendo casal de clientes
em que uma das pessoas
está em cadeira de rodas.
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 Competências de serviço – Restauração:
○ Acolhimento do cliente;
○ Prestação dos serviços de
alimentação e bebidas:
pequenos-almoços, almoços e
jantares, serviços de bar,
serviços de cafetaria, serviços
de “room-service”.
Visão geral da sala de um restaurante.

 Competências de serviço: Animação / Atividades turísticas:
○ Acolhimento do cliente;
○ Realização das atividade
técnicas / serviços específicos,
tais como: Visita a um
monumento ou museu;
Informação turística; Visita a
uma quinta / adega
(enoturismo); Experiência / aula
de “surf”; Batismo de voo /
passeio aéreo, etc..

Monitor ajudando rapariga em cadeira de rodas a
entrar em avião ligeiro.

Estratégia de formação
Sugere-se uma conjugação entre:

 Sessões de formação em sala
com o foco na aquisição dos
conhecimentos;

 Exercícios de observação e de
demonstração de práticas de serviço
nos estabelecimentos/espaços em que
decorra a formação;
Formador apresentando um diapositivo de
PowerPoint para uma plateia de 13 pessoas
sentadas em mesas

 Exercícios de aplicação nas

empresas dos formandos, seguidos de
partilha e apreciação dos resultados em sessões de formação em sala.
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Sugere-se também o recurso a
pessoas representativas das principais
tipologias de necessidades especiais
para colaborarem nos exercícios de
aplicação.

Formador acompanhado de convidados com
necessidades especiais (uma pessoa surda, um
intérprete de Língua Gestual

Documentos de referência
Módulo 4: Empresa turística acessível e inclusiva – COMPETÊNCIAS DE
SERVIÇO - ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO (faz parte do Package de
Formação BRENDAIT 2016).
Módulo 5: Empresa turística acessível e inclusiva – COMPETÊNCIAS DE
SERVIÇO - ANIMAÇÃO TURÍSTICA (faz parte do Package de Formação
BRENDAIT 2016).
FERRAMENTA Q5: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO

Finalidade
Capacitação das empresas / entidades envolvidas no projeto com as
competências requeridas, nas áreas da organização dos serviços, gestão de
recursos humanos e gestão da qualidade, para assegurar respostas
adequadas aos clientes com necessidades especiais.
Público-alvo
Profissionais com funções relacionadas com a conceção e organização dos
serviços, com a gestão de recursos humanos e com a gestão da qualidade.
Conteúdos

 Conceção e Organização dos serviços.
 Descrição dos processos de trabalho.
 Plano de emergência e evacuação.
 Formação dos recursos humanos.
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 Conceito de certificação.
 Sistemas nacionais e internacionais da Qualidade.
 Certificação das condições de acessibilidade e de serviço inclusivo.
Estratégia de formação
Sugere-se uma conjugação entre:

 Sessões de formação em sala com o foco na aquisição dos
conhecimentos específicos necessários;

 Exercícios de aplicação nas empresas / organizações em que os
formandos exerçam a sua atividade (nomeadamente em matéria de
caracterização dos produtos/serviços, descrição dos processos de
trabalho, ajustamento do plano de emergência e evacuação, elaboração
do plano de gestão da qualidade das condições de acessibilidade e de
serviço inclusivo), seguidos de partilha e apreciação dos resultados em
sessões de formação em sala.

Parede onde se encontram alguns meios de alarme
e de intervenção em caso de incêndio (extintor;
planta de emergência; caixa com mangueira de
incêndio; botão de alarme).

Documento de referência
Módulo 6: Empresa turística acessível e inclusiva – ORGANIZAÇÃO,
QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO (faz parte do Package de Formação
BRENDAIT 2016).
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Frente de trabalho: CONTEXTOS LOCAIS / CIDADANIA INCLUSIVA
FERRAMENTA Q6: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
ATENDIMENTO INCLUSIVO EM SERVIÇOS LOCAIS

Finalidade

 Capacitação dos serviços locais abertos ao público, utilizados pelos
turistas, mas também por visitantes e residentes, com competências de
atendimento de clientes com “necessidades especiais”.

 Sensibilização dos responsáveis pelos estabelecimentos e pelos
serviços públicos em causa, relativamente às condições de
acessibilidade ao edifício e de mobilidade nos espaços de atendimento.
Público-alvo
Profissionais que, em estabelecimentos privados ou em serviços públicos,
fazem o atendimento dos clientes.
Poderão beneficiar também desta formação os responsáveis pelos
estabelecimentos ou pelos serviços locais abertos ao público, não só porque
muitas vezes fazem eles próprios também atendimento, mas para que, nas
suas funções de gestão, compreendam a relevância estratégica de
assegurarem condições adequadas de serviço a clientes com “necessidades
especiais”, tendo em vista contribuírem para e poderem tirar partido do
desenvolvimento do território, seja em termos de atividade turística (visitantes,
turistas), seja em termos de cidadania inclusiva (residentes).
Conteúdos

 O turismo acessível e inclusivo e a sua interface com os serviços locais
comuns.

 Tipologia de limitações, necessidades especiais, requisitos de
acessibilidade e competências de atendimento (pessoas com deficiência
motora, visual, auditiva ou intelectual; seniores em processo de
envelhecimento; outras pessoas com limitações relacionadas com as
suas condições gerais de saúde).

 Condições de acessibilidade das infraestruturas e Técnicas específicas
de prestação dos serviços.
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Estratégia de formação
Para a facilitação da aquisição de
conhecimentos, de desconstrução de
preconceitos, de ajustamento de atitudes e
de aprendizagem de procedimentos de
ajuda pessoal (mobilidade, orientação e
comunicação), sugere-se a organização da
formação em torno de testemunhos
presenciais de pessoas com necessidades
especiais / limitações motoras, visuais,
auditivas e intelectuais, relativamente às
suas experiências de vida em situação de
viagem e turismo e mais especificamente
sobre a utilização dos serviços locais
comuns.
Formador acompanhado de uma pessoa em
cadeira de rodas dinamizando sessão de
formação.

A interação pessoal, informal, com elas e os
seus testemunhos em presença produzem
um efeito muito mais relevante que muitas horas de exposição sobre o tema.
Documento de referência
Módulo 8: ATENDIMENTO INCLUSIVO EM SERVIÇOS LOCAIS (faz parte do
Package de Formação BRENDAIT 2016).
FERRAMENTA Q7: AÇÕES DE FORMAÇÃO PESSOAL: CIDADANIA
INCLUSIVA

Finalidade
Desenvolvimento de competências pessoais
adequadas à interação social no espaço
público entre os cidadãos comuns e os
cidadãos / turistas com “necessidades
especiais”.
Da melhoria deste tipo de competências no
cidadão comum resultam beneficiadas
também as interações sociais e relações
interpessoais com pessoas com
“necessidades especiais” nos contextos de
vida profissional, social e familiar do cidadão.

Pessoa cega sendo conduzida com o
apoio de um acompanhante.
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Público-alvo
Qualquer cidadão que esteja interessado em adquirir as competências
pertinentes para interagir de forma adequada, não apenas com os turistas com
quem se cruze no território, mas também com as outras pessoas com
”necessidades especiais” com quem se relacione nos contextos da sua vida
profissional, social e familiar.
Conteúdos

 Diversidade humana e pessoas com “necessidades especiais”.
 Tipologia de limitações, necessidades especiais, requisitos de
acessibilidade e competências de cidadania (pessoas com deficiência
motora, visual, auditiva ou intelectual; seniores em processo de
envelhecimento; outras pessoas com limitações relacionadas com as
suas condições gerais de saúde).
Estratégia de formação
Para a facilitação da aquisição de conhecimentos, de desconstrução de
preconceitos, de ajustamento de atitudes
e de aprendizagem de procedimentos de
ajuda pessoal (mobilidade, orientação e
comunicação), sugere-se a organização
da formação em torno de testemunhos
presenciais de pessoas com
necessidades especiais / limitações
motoras, visuais, auditivas e intelectuais,
relativamente às suas experiências de
vida em situação de viagem e turismo e
Formador acompanhado de uma pessoa em
em convívio com os outros cidadãos na
cadeira de rodas dinamizando sessão de
comunidade.
formação.
A interação pessoal, informal, com elas e os seus testemunhos em presença
produzem um efeito muito mais relevante que muitas horas de exposição sobre
o tema.
Documento de referência
Módulo 9: Cidadania Inclusiva – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL (faz
parte do Package de Formação BRENDAIT 2016).
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FERRAMENTA Q8: AÇÃO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES: TURISMO
ACESSÍVEL E INCLUSIVO

Finalidade
Capacitação do sistema de qualificação profissional existente na
região/território visado para desenvolver as competências profissionais
requeridas para o turismo acessível e inclusivo, quer nos ativos já em exercício
(formação contínua), quer nos novos profissionais a proporcionar ao setor do
turismo (formação inicial).
Público-alvo
Professores e Formadores do sistema de qualificação profissional existente na
região (centros de formação, escolas
profissionais, ensino superior) com
oferta de qualificação dirigida ao
setor do turismo.
Nota: poderão também beneficiar
desta formação os professores e
formadores que intervenham no
desenvolvimento de competências
Formadora dinamizando uma sessão de formação
para um grupo de 14 formandos.
de cidadania inclusiva nos contextos
das missões de organismos autárquicos e de instituições do setor social,
envolvidos no processo de transformação do território em destino turístico
acessível e inclusivo.
Conteúdos

 Diversidade humana, acessibilidade e atendimento inclusivo no setor do
turismo.

 Conceito de “turismo acessível e inclusivo”.
 Tipologia de limitações, necessidades especiais, requisitos de
acessibilidade e atitudes e técnicas de assistência pessoal (pessoas
com deficiência motora, visual, auditiva ou intelectual; seniores em
processo de envelhecimento; outras pessoas com limitações
relacionadas com as suas condições gerais de saúde).

 Workshops de aplicação / práticas de serviço setoriais (hotelaria,
restauração, turismo).
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Estratégia de formação
Sugere-se uma conjugação entre:

 Atividades de exposição, de estudo individual de documentação de
apoio e de partilha de conhecimentos e de experiência – dos
participantes/formadores entre si e com o Formador de Formadores;

 Atividades de contacto direto com pessoas com diferentes tipos de
limitações (testemunhos);

 Ensaios práticos dos procedimentos de assistência pessoal e de
prestação de serviços a clientes/turistas com necessidades especiais.
Documento de referência
Módulo: Turismo Acessível e Inclusivo - FORMAÇÃO DE FORMADORES (faz
parte do Package de Formação BRENDAIT 2016).
FERRAMENTA Q9: CONSULTORIA INDIVIDU AL: MOTIVAÇÃO E APOIO
TÉCNICO AOS PARCEIROS NOS RESPETIVOS
PROCESSOS DE QUALIFICAÇÃO

Assessoria individual prestada por elementos da equipa do projeto a cada
empresa / entidade, nomeadamente nas seguintes áreas:
a) Autodiagnóstico e plano de ajustamentos
Assessoria individual à “task-force” de cada empresa / entidade:

 para aperfeiçoamento e
finalização dos autodiagnósticos e
planos de ajustamentos iniciados
em contexto de formação;

 e para desenvolver o processo de
Consultora tomando apontamentos num bloco
implementação das ações de
de notas relativamente aos ajustamentos a
ajustamento previstas no plano
introduzir numa charrete.
(acesso a meios financeiros,
mediante mobilização de recursos próprios e /ou através de
candidaturas a apoios externos; aquisição de bens e serviços, realização
dos trabalhos).

A implementação do plano de ajustamentos pode ser efetuada adotando
abordagens de conformidade progressiva, tendo em conta as diferentes
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tipologias de limitações e/ou suprindo insuficiências de acessibilidade física
com acréscimos pontuais de serviço.
b) Formação profissional
Estímulo e assessoria individual aos parceiros prestadores de serviços
turísticos para a participação nas ações de formação:

 Motivação, procura de oportunidades de formação, inscrição
(preenchimento da ficha de inscrição e documentação anexa requerida),
participação assídua nas sessões de formação;

 Apoio à realização dos exercícios de aplicação à realidade da própria
empresa / entidade dos Formandos (nomeadamente dos exercícios
previstos nos módulos: Competências de Serviço – Alojamento e
Restauração; Competências de Serviço – Animação Turística;
Organização, Qualidade e Certificação).
É frequente haver necessidade de desconstruir preconceitos e atitudes
negativas para com a formação contínua em geral (“não há tempo para a
formação”; “é praticamente impossível compatibilizar a ida a todas as sessões
de formação com a organização das atividades de serviço”; “a formação é
quase sempre teoria, com pouca ou nenhuma utilidade prática”).
c) Cidadania inclusiva
Estímulo e assessoria individual aos parceiros intervenientes na qualificação
dos contextos em que decorrem as estadias turísticas, nomeadamente no que
se refere a:

 Projetos de melhoria da acessibilidade dos
espaços públicos (itinerários urbanos,
parques, praias, etc.);

 Organização de ações de capacitação para
atendimento inclusivo nos serviços comuns
abertos ao público (comércio, farmácias,
banca, segurança, saúde, etc.);

Vista panorâmica de uma praia.

 Organização de ações de capacitação de cidadãos comuns para um
relacionamento social / interpessoal inclusivo.
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FERRAMENTA Q10: PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS
REPRESENTATIVAS E DOS PRÓPRIOS CIDADÃOS
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A experiência do projeto BRENDAIT sugere que a participação das instituições
representativas das pessoas com necessidades especiais existentes no
território, assim como dos próprios cidadãos individualmente (pessoas com
deficiência, seniores em processo de envelhecimento, etc.) no esforço para
tornar as comunidades em que vivem mais inclusivas, pode constituir um fator
de grande relevância para o sucesso do projeto.
As instituições e os próprios cidadãos individualmente valorizam a
oportunidade de poderem participar e de contribuir, eles também, para o
processo de transformar os territórios em que vivem em espaços e
comunidades mais inclusivas.
A sua colaboração, a sua presença, nas atividades do projeto, contribuem
decisivamente para a correção de preconceitos e a mudança de atitudes para
com as pessoas com necessidades especiais.
A motivação, mobilização, organização e integração desses contributos no
desenvolvimento do processo de transformação do território num destino
turístico acessível e inclusivo, deve merecer especial cuidado por parte da
equipa do projeto.
A participação destas instituições e destas pessoas pode concretizar-se em
diversos momentos e atividades, como sejam:

 Colaboração nas ações de sensibilização e de formação profissional
(testemunhos de vida);

 Colaboração nas visitas
técnicas de verificação
das condições de
acessibilidade e de
atendimento nas
empresas / entidades
turísticas;

 Dinamização, organização

Consultor BRENDAIT regista feedback de convidado
cego perto de um jipe.

e realização de ações de
formação em cidadania inclusiva;

 Participação na procura de soluções para a comunicação entre a oferta
acessível e inclusiva e as pessoas que dela necessitam;
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 Participação na procura de soluções para motivação e capacitação das
pessoas com necessidades especiais e das suas famílias para
acederem ao lazer, à viagem, ao turismo;

 Prestação de serviços especializados a turistas
que deles necessitem, nomeadamente:
Terapias, AVD – atividades da vida diária, AO atividades ocupacionais/lazer, AT- ajudas
técnicas /produtos de apoio.
NOTA:
Os objetivos e atividades da etapa QUALIFICAR
permanecem ao longo da etapa seguinte do projeto e Mulher jovem penteando o
cabelo de uma cidadã sénior.
dever-se-ão prolongar para além do seu termo, no
quadro das iniciativas de continuidade da dinâmica iniciada pelo projeto que os
“players” locais/regionais entendam desenvolver.
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ETAPA 3: PROMOVER
PROMOVER A OFERTA TURÍSTICA ACESSÍVEL E INCLUSIVA:
CRIAÇÃO DE PRODUTO, CONSTRUÇÃO DA REDE DE
SERVIÇOS, COMUNICAÇÃO COM A “PROCURA”, PROMOÇÃO
DO DESTINO, CONQUISTA DE NOVOS CLIENTES
Obstáculo a ultrapassar / Problema a resolver
Falta de uma abordagem holística da qualificação e promoção dos
destinos turísticos.
(“The lack of a holistic approach in the qualification and promotion of
tourism destinations”).

As questões a resolver na 3.ª etapa do projeto (“PROMOVER”) vão para além
da questão da abordagem holística das necessidades dos turistas com
necessidades especiais” (“The lack of a holistic approach to the needs of the
customers / tourists with special needs”).
É necessário, obviamente, dispor de um conjunto de serviços acessíveis e
inclusivos (serviços “turísticos” e serviços “comuns”), para que a pessoa com
necessidades especiais possa organizar o seu plano de viagem e de estadia no
território, em termos que lhe permitam viver uma experiência turística
interessante e diversificada (rede local/regional de turismo acessível e
inclusivo).
Mas também são precisas soluções para a conceção de produtos acessíveis e
inclusivos, para a sua colocação no mercado, para a comunicação com a
“procura” potencial / pessoas com necessidades especiais, para a motivação e
capacitação de uma grande parte da “procura” que ainda não viaja ou viaja
muito pouco.
É preciso que haja:

 Capacidade dos prestadores de serviços para fazerem chegar a
informação sobre a sua oferta, em condições adequadas, aos potenciais
clientes e para com eles interagir/comunicar (sites acessíveis;
informação pertinente; serviços de reservas);
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 Cooperação entre os agentes
do setor para conceber
produtos compósitos /
pacotes de serviços
acessíveis e inclusivos e
capacidade para os colocar
no mercado através dos
canais de distribuição comuns
(packages acessíveis e
inclusivos, agências de
viagens, operadores);

9 pessoas reunidas à volta de uma mesa.

 Capacidade de comunicação com a “procura” potencial, através de
canais de informação/comunicação dedicados (bases de dados,
plataformas, “aplicativos”);

 Capacidade de comunicação com a “procura” potencial, através de
canais de comunicação informal (redes sociais, blogues, etc.);

 Integração da vertente turismo acessível e inclusivo no quadro geral das
iniciativas de construção e promoção da região / destino turístico.
Será também desejável dispor de oportunidades de “certificação de qualidade”
da oferta acessível e inclusiva (empresas/serviços turísticos; contextos das
estadias turísticas - espaços públicos, praias, serviços comuns, cidadania
inclusiva; requisitos de acessibilidade e requisitos de serviço), para estimular a
conquista de novos clientes no mercado das pessoas com necessidades
especiais (Normas ISO, NP 4523/2014 Acessibilidade nos estabelecimentos
hoteleiros, “selos”, etc.).
Será também desejável dispor de canais de comunicação com as organizações
representativas e com os prestadores de serviços relacionados com os
cidadãos com necessidades especiais, não apenas para que a oferta turística
acessível e inclusiva possa chegar ao conhecimento dos potenciais clientes,
mas também tendo em vista encontrar soluções para motivar e capacitar
muitas destas pessoas que ainda pouco ou nada viajam para o acesso ao
turismo.
Estes temas que se referem à etapa “PROMOVER” - promover a oferta
turística acessível e inclusiva já qualificada -, precisam ainda (talvez tanto ou
mais do que as etapas MOTIVAR e QUALIFICAR) de muito trabalho de
especificação dos obstáculos a ultrapassar, de pesquisa-ação, de investigação
e desenvolvimento, de conceção de ferramentas de intervenção, ou seja, de
novos projetos.
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Partilhamos a seguir algumas ferramentas cuja conceção e desenvolvimento
foram iniciados já na fase final do tempo de duração do projeto BRENDAIT.

FERRAMENTAS DE INTERVENÇÃO
FERRAMENTA P1: CONCEITO DE POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
DAS EMPRESAS / ENTIDADES RELATIVAMENTE AO
TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO

De um modo geral, os “players” do setor, sobretudo no caso das PME de
menor dimensão (micro e pequenas empresas), não têm formalizado um plano
de desenvolvimento estratégico do seu negócio num horizonte de médio e
longo prazo.
O conceito de posicionamento estratégico da empresa ou entidade no que se
refere ao turismo acessível e inclusivo deverá ser relacionado com a adaptação
da oferta turística às características do segmento da população com
necessidades especiais decorrentes das suas condições gerais de saúde
(entre 30% a 40% da população), em dois contextos complementares:

 Adaptação da oferta turística da empresa / entidade, num contexto de
melhoria de desempenho / aumento de resultados no curto prazo,
visando a conquista de novos clientes, incrementais, no mercado das
pessoas com necessidades especiais;

 Adaptação da oferta turística da empresa / entidade, num contexto de
sustentabilidade do seu negócio num horizonte de médio e longo prazo,
mediante a sua adequação progressiva às alterações das características
da “procura”, nomeadamente no que se refere às pessoas com
necessidades especiais, decorrentes da evolução das condições gerais
de saúde da população.
O tema deverá ser tratado, em contexto de formação, na ferramenta P2.
FERRAMENTA P2: AÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL: GESTÃO,
MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade
Capacitação das empresas / entidades envolvidas no projeto com as
competências requeridas, nas áreas da gestão, marketing e comercialização,
para conquistarem novos clientes no mercado das pessoas com necessidades
especiais.
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Público-alvo
Profissionais das empresas e outras entidades envolvidas no projeto, com
funções relacionadas com a gestão, marketing e comercialização de produtos
turísticos acessíveis e inclusivos.
Conteúdos

 A gestão estratégica da empresa / entidade, o universo das pessoas
com necessidades especiais e o mercado do turismo acessível e
inclusivo.

 O plano de marketing da empresa / entidade e a comunicação com a
procura / clientes com necessidades especiais (sites acessíveis e
conteúdos sobre acessibilidade e serviço inclusivo; canais de
distribuição generalistas e canais dedicados; comunicação nas redes
sociais).

 A cooperação entre os agentes do setor, a criação de pacotes turísticos
acessíveis e inclusivos, a cadeia de valor, a constituição de uma rede
regional e a promoção do destino.
Estratégia de formação
Sugere-se uma conjugação entre:

 Sessões de formação em sala com o foco na aquisição dos
conhecimentos específicos necessários;

 Exercícios de aplicação nas empresas / organizações em que os
formandos exerçam a sua atividade (nomeadamente em matéria de
plano estratégico, plano de marketing, informação acessível,
comunicação com a “procura”), seguidos de partilha e apreciação dos
resultados em sessões de formação em sala;

 Trabalhos de grupo para construção de produtos compósitos adequados
a clientes com necessidades especiais.
Documento de referência
Módulo 7: GESTÃO, MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO (faz parte do
Package de Formação BRENDAIT 2016).
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FERRAMENTA P3: CONSULTORIA INDIVIDU AL: ACESSIBILIDADE D A
INFORMAÇÃO SOBRE A OFERTA ACESSÍVEL E
INCLUSIVA

Importa ter em conta que as diferentes tipologias de limitações (motoras,
visuais, auditivas e intelectuais) induzem diversas necessidades especiais em
termos de acessibilidade à informação que a empresa disponibiliza sobre a sua
oferta turística, utilizando vários tipos de materiais de comunicação/divulgação.
Na sociedade atual, a importância da Internet e o papel dos “web sites” das
empresas na promoção dos seus produtos/serviços, tornam incontornável a
necessidade de que a estrutura do “sítio” da empresa na internet e os
respetivos formulários e conteúdos sejam acessíveis, ou seja, que tenham as
condições requeridas para facilitar o acesso e melhorar a navegação e a
compreensão dos conteúdos por utilizadores com “necessidades especiais”.

Homem cego usando um leitor de ecrã para consultar
website BRENDAIT.

Estas necessidades assumem
particular relevância no caso dos
utilizadores com limitações visuais,
na medida em que o acesso à
informação implica que o material
disponível possa ser lido e
interpretado com recurso a um
leitor de ecrã (tecnologia de apoio
que permite que os utilizadores
com dificuldades visuais possam
aceder aos conteúdos
apresentados no ecrã do
computador).

A assessoria individual a prestar por elementos da equipa do projeto a cada
empresa / entidade, para promover o ajustamento do seu “website” à
comunicação com clientes com necessidades especiais, não tem que ser uma
assessoria tecnicamente especializada na matéria.
Trata-se sobretudo de estimular e de apoiar o processo de recurso à
assessoria técnica especializada externa que seja necessária e de dotação de
elementos da empresa / entidade com capacidade para formulação dos
conteúdos de informação relativos a condições de acessibilidade e de serviço
inclusivo a integrar no “website”.
É natural que, para a criação do “website” e para o desenho das suas páginas
e conteúdos em conformidade com as recomendações das WCAG 2.0 – WC3
(Web Content Accessibility Guidelines), a empresa / entidade precise de
recorrer a competência informática pertinente para o efeito (disponível na
empresa ou mobilizada do exterior).
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A preparação de conteúdos sobre as condições de acessibilidade e de serviço
a inserir no “website” precisa ter em conta regras básicas de produção de um
documento acessível (em Word, por exemplo), tais como:

 Tipos de letra (usar tipos mais facilmente legíveis, como “arial” ou
“verdana”; não utilizar letras serigrafadas ou estilizadas);

 Tamanhos de letra (usar para corpo de texto tamanhos 12 ou 11 e para
títulos tamanho igual ou um pouco superior);

 Alinhamento (alinhar o texto à esquerda; evitar a justificação dos textos,
pois o espaçamentos entre palavras ficam irregulares e prejudicam a
leitura de pessoas com limitações visuais; evitar o alinhamento à direita);

 Fundo (escolher fundos simples e não utilizar marcas de água ou
imagens de fundo);

 Imagens, gráficos, mapas (colocar sempre uma descrição textual).
FERRAMENTA P4: CONSULTORIA: EXPERIÊNCIAS-PILOTO DE
CRIAÇÃO DE PRODUTOS COMPÓSITOS /
PACKAGES DE TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO

Consultoria que se concretiza na dinamização e apoio de elementos da equipa
do projeto ao processo desenvolvido por Parceiros para criação de produtos
compósitos / packages de turismo acessível e inclusivo na região,
nomeadamente através das seguintes atividades:

 Realização de reuniões de
trabalho com grupos de
parceiros para conceção de
produtos turísticos
compósitos (pacotes), tendo
em vista a sua utilização por
um, ou por mais do que um,
dos segmentos da procura
turística com necessidades
especiais (diferentes
tipologias de limitações);

Duas pessoas em reunião de trabalho num centro
equestre.

 Recurso aos mapas de diagnóstico das condições de acessibilidade e
de serviço das empresas / entidades envolvidas;
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 Recurso à realização de visitas
técnicas de avaliação /
confirmação das condições
existentes, com a participação
de pessoas com necessidades
especiais convidadas para o
efeito;

 Recurso a testes de avaliação
/ confirmação do interesse e
qualidade do produto com a
participação de clientes reais;

Quatro pessoas, duas delas cegas, caminhando nas
ruas de uma vila medieval.

 Distribuição e promoção do produto.
FERRAMENTA P5: CONSULTORIA: CONSTITUIÇÃO DA REDE
REGIONAL DE TURISMO ACESSÍVEL E INCLUSIVO

À medida que vários dos Parceiros se vão colocando em condições de
poderem acolher clientes com necessidades especiais (de uma ou mais das
diferentes tipologias de limitações), será altura para dar início ao processo de
constituição da Rede Regional de Serviços Turísticos Acessíveis e Inclusivos.
O processo de constituição da Rede implica a realização de diversas atividades
e a tomada de diversas decisões que cabem aos Parceiros, eles próprios,
tomar.
Atividades e decisões, tais como:

 Constituir uma base de dados na qual registar as empresas / entidades
que se encontram já em condições de acolher clientes/turistas com
necessidades especiais e sobre as suas respetivas condições de
acessibilidade e de serviço;

 Definir os critérios (condições mínimas) para que uma empresa /
entidade possa ser inserida na base de dados e o processo de validação
dessas condições e por quem;

 Definir o formato jurídico-administrativo da Rede (entidade autónoma ou
função a integrar numa
outra entidade regional já
existente), normas de
constituição, finalidades,
regras de funcionamento,
financiamento, etc.
Logotipo "Oeste para Todos" (figura de braços abertos com
um sorriso acolhedor).
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À equipa do projeto caberá prestar assessoria e apoio aos Parceiros no
desenvolvimento deste processo, durante o período em que o projeto esteja
ainda em atividade.
A conceção da estrutura da informação a integrar na base de dados decorre,
em grande parte, das opções concetuais e metodológicas e da estratégia de
transformação do território em destino turístico acessível e inclusivo,
subjacentes ao projeto.
No caso do projeto BRENDAIT, a estrutura construída para a base de dados
articula um conjunto de campos (tipologia dos dados a inserir) e de registos
(cada registo correspondente a uma empresa/entidade ou a um determinado
serviço de uma empresa/entidade).
A composição da lista de campos de informação, para além dos dados de
caracterização geral da empresa/entidade, estrutura a informação específica
relativa às condições de acessibilidade e de serviço do seguinte modo:

 Segue a sequência das etapas inerentes à prestação dos diversos
serviços turísticos, sendo preenchidos para cada um os campos
pertinentes (acesso ao edifício; acesso a instalação sanitária;
acolhimento do cliente; deslocações no edifício ou local da atividade;
serviço de alojamento, serviço de alimentação e bebidas, salas de
reunião, piscina e spa, atividades de turismo cultural, atividades de
turismo ativo, postos de informação turística, outros serviços; apoio ao
cliente; marketing);

 Em cada etapa, considera os campos para os diferentes tipos de
limitações (motoras, visuais, auditivas, intelectuais);

 Em cada tipo de limitações, considera 3 campos: requisitos de
acessibilidade, requisitos de serviço e grau de conformidade.
Documento de referência
BASE DE DADOS BRENDAIT, 2016
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NOTA FINAL: CONTINUIDADE DA DINÂMICA CRIADA PELO
PROJETO
De um modo geral, um projeto de dinamização da transformação de uma
região turística num destino acessível e inclusivo semelhante ao projeto
BRENDAIT, constitui um ponto de partida para um caminho que precisa ser
continuado, com recurso a dinâmicas locais próprias.

Paisagem campestre com uma estrada em direção ao mar
onde se avista ao fundo uma ilha.

As condições concretas em que o projeto é realizado, nomeadamente em
termos da dimensão, densidade e diversidade turística do território visado, do
nível de sensibilidade para o turismo acessível e inclusivo que já exista antes
do projeto, da dimensão da equipa técnica que o orçamento possa suportar, e
sobretudo do tempo de duração do projeto que tenha sido estabelecida,
determinarão as condições do ponto de partida em que a dinâmica de arranque
do processo de transformação do território pode ser deixada pelo projeto.
No caso do projeto BRENDAIT, os cerca de 12 meses dedicados às 3 etapas
de trabalho MOTIVAR + QUALIFICAR + PROMOVER, permitiram semear,
fazer nascer e cuidar dos primeiros meses de vida, de uma “plantinha” que,
findo o projeto, precisa naturalmente de quem cuide do seu crescimento.
(Nota: dos 18 meses de duração global do projeto BRENDAIT, como previsto
na candidatura, os primeiros 3, 4 meses foram dedicados à pesquisa, à
construção do quadro conceptual e metodológico e à conceção e preparação
de meios técnicos de intervenção (package de autodiagnóstico e o package de
formação, nomeadamente), e os últimos 2, 3 meses foram afetos às atividades
de disseminação do projeto e dos seus resultados).
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A experiência do projeto BRENDAIT sugere dois níveis de atividades de
continuidade a desenvolver:
a) Consolidação da dinâmica criada no território em que o projeto
acaba de ser realizado
“MOTIVAR” (manter a parceria, acrescentar novos parceiros); “QUALIFICAR”
(formação e consultoria para Parceiros ainda em processo de qualificação) e,
sobretudo, “PROMOVER” (criar produto, colocar, comercializar a oferta turística
acessível e inclusiva qualificada).
b) Expansão da dinâmica de criação de oferta turística acessível e
inclusiva a outros territórios, apoiada na metodologia “BRENDAIT”
A experiência do projeto BRENDAIT sugere também a necessidade de novos
projetos de investigação e desenvolvimento, de pesquisa-ação, que construam
e ponham à disposição novas ferramentas de intervenção, sobretudo para a
etapa que designámos por “PROMOVER”.
Há diversos temas que estão ainda muito pouco trabalhados. Temas tais como:

 Criação de produtos turísticos (inclusivos e/ou específicos/ adaptados);
 Comunicação com a “procura” potencial (que em grande parte se
encontra ainda “invisível” e a que os canais comuns de comunicação
não conseguem chegar);

 Motivação e capacitação da “procura” (pessoas que julgam que o
turismo não é para elas ou que gostavam de viajar mas não sabem
como).
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA BRENDAIT 2015-2017
Os documentos a seguir indicados estão disponíveis em
http://www.perfil,com.pt/Brendait/documentos.htm.
“Turismo Acessível e Inclusivo - Quadro Conceptual e Metodológico”, Projeto
BRENDAIT, 2016
Base de Dados BRENDAIT, 2016 (formato)
Formulários das Declarações de Adesão à Parceria Regional BRENDAIT (empresas,
entidades públicas, instituições sociais)
Módulo 1: “Turismo acessível e inclusivo: OPORTUNIDADES E DESAFIOS”, Package
de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 2: Turismo Acessível e Inclusivo – CONCEITO. COMPETÊNCIAS
TRANSVERSAIS, Package de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 3: Empresa turística acessível e inclusiva – AUTODIAGNÓSTICO E PLANO
DE AJUSTAMENTOS, Package de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 4: Empresa turística acessível e inclusiva – COMPETÊNCIAS DE SERVIÇO –
ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO, Package de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 5: Empresa turística acessível e inclusiva – COMPETÊNCIAS DE SERVIÇO –
ANIMAÇÃO TURÍSTICA, Package de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 6: Empresa turística acessível e inclusiva – ORGANIZAÇÃO, QUALIDADE E
CERTIFICAÇÃO, Package de Formação BRENDAIT 2016
Módulo 7: GESTÃO, MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO, Package de Formação
BRENDAIT 2016
Módulo 8: ATENDIMENTO INCLUSIVO EM SERVIÇOS LOCAIS, Package de
Formação BRENDAIT 2016
Módulo 9: Cidadania Inclusiva – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, Package de
Formação BRENDAIT 2016
Módulo 10: Turismo Acessível e Inclusivo - FORMAÇÃO DE FORMADORES, Package
de Formação BRENDAIT 2016
Package de Autodiagnóstico “Referencial de Acessibilidade e de Serviço Inclusivo,
BRENDAIT 2016”
Plano Geral de Ação da Parceria Regional (16 Março 2016)

Projeto BRENDAIT, Março 2017
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