
MÓDULO 5. ACESSIBILIDADE DA INFORMAÇÃO NO SETOR DO TURISMO 

(Total: 13h) 

Resultados de 

aprendizagem 
Duração (h) 

Plano (Presencial, e-learning, WBL) 

Tópicos/Conteúdos Atividades/tarefas  Recursos de aprendizagem 

1. Entender as 

bases da 

comunicação 

acessível 

2 / 1 

(Presencial/ 

e-learning) 

O quadro de 

referência da 

comunicação 

acessível; a 

acessibilidade das 

informações; os 

principais elementos 

do processo de 

comunicação e as 

possíveis formas de 

transmissão de 

informação sob o 

princípio da 

acessibilidade. 

Atividades presenciais: 

Durante a primeira secção do módulo, os formandos 

tomam conhecimento dos elementos básicos da 

comunicação acessível e o princípio do Design 

Universal. Devem ler o "Kit de Ferramentas de 

Comunicação com o Cliente para o Serviço Público", 

um documento que inclui, de forma sintética, todos os 

elementos necessários para fazer um diagnóstico aos 

canais de comunicação e às estratégias das empresas e 

organizações ativas no setor do turismo. 

Atividades de e-learning: 

As atividades de e-learning preveem a leitura dos 

documentos listados em "Recursos de Aprendizagem" 

(coluna à direita). 

1. "Recomendações sobre informações 
acessíveis no turismo":  os princípios 
elaborados pela Organização Mundial do 
Turismo das Nações Unidas (OMT), no 
manual técnico.  

2. Customer Communications Toolkit for the 
Public Service - Um conjunto de ferramentas 
de comunicação criado especificamente sob 
o princípio do Design Universal. 
 

 

2. Compreender os 

requisitos 

específicos de 

diferentes canais 

de distribuição 

 

3 / 2 

(Presencial / 

e-learning) 

O quadro de 

referência de 

comunicação 

acessível; os principais 

elementos do 

processo de 

comunicação de 

informações sobre 

acessibilidade; 

diferentes formas de 

fornecer informações. 

Atividades presenciais: 

Durante a segunda secção do módulo, os formandos 

vão aprender sobre os elementos básicos da 

comunicação acessível e aos seus cinco elementos: 

1. métodos de transmissão de informações 

2. personalização de informações 

3. coerência da informação 

4. formação do pessoal 
5. atualização regular das informações 

 

Os formandos devem analisar cada ponto a partir de 

um estudo de caso selecionado a nível local ou um dos 

três sugeridos no módulo. 

Atividades de e-learning: 

A atividade de e-learning prevê a leitura dos artigos e 

documentos listados em "Recursos de Aprendizagem" 

(coluna à direita). 

 https://www.gfk.com/en-

gb/insights/press-release/promoting-

accessible-tourism-can-positively-contribute-

to-the-economy/ - o link abre uma página 

sobre a GfK Bélgica (Growth from Knowledge), 

onde é possível encontrar um comunicado de 

imprensa (11.05.2015) sobre o seguinte tema: 

"Promover o turismo acessível pode contribuir 

positivamente para a economia". A GfK é uma 

empresa privada que oferece serviços de 

análise avançada. 

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

NYZq-hYTw -  o vídeo é publicado pelo TEDEd, 

com uma duração de cerca de 4 minutos e 

conta a história do símbolo ISA; é em Inglês e 

contem legendas. O título do vídeo é: "O que 

este símbolo realmente significa?" 

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

ukDRj9lA- Um vídeo sobre o selo de 

http://www2.unwto.org/
http://universaldesign.ie/Products-Services/Customer-Communications-Toolkit-for-the-Public-Service-A-Universal-Design-Approach/Written-Communication/
http://universaldesign.ie/Products-Services/Customer-Communications-Toolkit-for-the-Public-Service-A-Universal-Design-Approach/Written-Communication/
https://www.gfk.com/en-gb/insights/press-release/promoting-accessible-tourism-can-positively-contribute-to-the-economy/
https://www.gfk.com/en-gb/insights/press-release/promoting-accessible-tourism-can-positively-contribute-to-the-economy/
https://www.gfk.com/en-gb/insights/press-release/promoting-accessible-tourism-can-positively-contribute-to-the-economy/
https://www.gfk.com/en-gb/insights/press-release/promoting-accessible-tourism-can-positively-contribute-to-the-economy/
https://www.youtube.com/watch?v=ppNYZq-hYTw
https://www.youtube.com/watch?v=ppNYZq-hYTw
https://www.youtube.com/watch?v=ctfukDRj9lA
https://www.youtube.com/watch?v=ctfukDRj9lA


MÓDULO 5. ACESSIBILIDADE DA INFORMAÇÃO NO SETOR DO TURISMO 

(Total: 13h) 

Resultados de 

aprendizagem 
Duração (h) 

Plano (Presencial, e-learning, WBL) 

Tópicos/Conteúdos Atividades/tarefas  Recursos de aprendizagem 

acessibilidade Visit Flanders. O vídeo dura 

cerca de dois minutos e é apresentado tanto 

por texto escrito quanto por língua gestual.  

3. Entender como 

comunicar 

informações 

acessíveis de forma 

acessível, de acordo 

com diferentes 

necessidades 

específicas de 

acessibilidade dos 

clientes 

3 / 2 

(Presencial / 

e-learning) 

Análise de diferentes 

experiências descritas 

(Experiência 1 - Royal 

National Theatre of 

London; Experiência 2 

- Hotel Scandic; 

Experiência 3 - Airbnb; 

Experiência 4 - 

AccessAble) 

Atividades presenciais: 

Os formandos trabalharão navegando na Internet para 

explorar os sites propostos: sob orientação do guia dos 

professores, ser-lhes-á solicitado para: 

1. identificar os elementos relevantes das estratégias 

de comunicação das empresas e organizações 

apresentadas; 

2. resumir e apresentar ao grupo os elementos 

recolhidos. 

Após estas atividades, os resultados serão resumidos 

coletivamente numa folha  de sumário. 

 

Atividades de e-learning: 

As atividades de e-learning preveem a leitura dos 

artigos e documentos listados em "Recursos de 

Aprendizagem", incluindo o uso da ferramenta de 

acessibilidade do site AChecker (coluna à direita). 

1. EveningStandard; Financial Times;  The 

Reviews Hub  (uma seleção de artigos sobre 

os óculos inteligentes de legendas oferecidos 

pelo Teatro Nacional de Londres aos seus 

clientes). 

2. https://membercard.scandichotels.com/e-

learning/accessibility/story_html5.html - o 

link para um curso de acessibilidade 

fornecido pela Scandic. O curso dura cerca de 

30 minutos e orienta o utilizador a explorar 

os interiores de um hotel Scandic e descobrir 

as "instalações" que a cadeia disponibiliza 

aos seus hóspedes. 

3. https://www.airbnbcitizen.com/designing-

an-accessible-community/- A declaração de 

acessibilidade airbnb. 

4. AChecker e  Webaim  (ferramentas para 

medir a acessibilidade dos sites) 

5. https://www.accessable.co.uk/access_symbo

ls - A página mostra o sistema de símbolos 

utilizados pelo AccessAble na descrição dos 

recursos de todos os locais revistos. 

 

https://www.standard.co.uk/tech/national-theatre-accenture-smart-caption-glasses-a3953086.html
https://www.ft.com/content/268018f0-c717-11e8-ba8f-ee390057b8c9
https://www.facebook.com/TheReviewsHub/posts/news-national-theatre-launches-smart-caption-glasses-the-reviews-hubs-maryam-wen/2059144084106747/
https://www.facebook.com/TheReviewsHub/posts/news-national-theatre-launches-smart-caption-glasses-the-reviews-hubs-maryam-wen/2059144084106747/
https://membercard.scandichotels.com/e-learning/accessibility/story_html5.html
https://membercard.scandichotels.com/e-learning/accessibility/story_html5.html
https://www.airbnbcitizen.com/designing-an-accessible-community/
https://www.airbnbcitizen.com/designing-an-accessible-community/
http://achecker.ca/
http://wave.webaim.org/report#/
https://www.accessable.co.uk/access_symbols
https://www.accessable.co.uk/access_symbols

