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Objetivos e Conteúdo do Módulo 6 
 

 
O Consultor de Turismo Acessível deve ajudar as empresas turísticas 
a desenvolver os seus negócios de modo a fornecerem serviços que 
sejam acessíveis a todos.  

 
Este módulo explica como o Consultor de Turismo Acessível pode aplicar as suas 
competências em diferentes partes da cadeia de valor turística. É explicado como o 
consultor pode contribuir para a qualidade do serviço ou negócio turístico como 
funcionário, como consultor de empresas turísticas ou como perito nomeado por 
uma organização de turismo ou uma instituição local. Serão focados a legislação e 
os procedimentos nacionais relativos a cada país participante na fase de 
experimentação do projeto. 
 
Adicionalmente, é explicado como se deve lidar com as necessidades dos turistas 
com várias necessidades específicas de acessibilidade, incluindo turistas com 
deficiência, como apresentar planos estratégicos aos empresários, gestores de 
projeto e outros decisores, e como dar conselhos sobre questões específicas 
relacionadas com a acessibilidade. 
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No final do módulo, os formandos deverão ser capazes de: 
 
1. Compreender o papel do Consultor de Turismo Acessível numa empresa / no 
setor turístico; 
 
2. Saber aumentar o conhecimento e o interesse sobre o Turismo Acessível e 
Inclusivo entre os stakeholders do turismo (empresários, gestores, trabalhadores, 
clientes, etc.), facilitando a comunicação entre a oferta (empresários) e a procura 
(turistas com necessidades específicas de acessibilidade); 
 
3. Aplicar instrumentos de diagnóstico, desenvolver planos de ação e aconselhar 
proprietários / gestores de empresas turísticas; 
 
4. Aplicar as suas competências numa PME como funcionário ou como consultor 
independente. 
 
 
Conteúdos principais do Módulo: 
 

● O papel do Consultor de Turismo Acessível na cadeia de valor turística; 
 

● Desenvolvimento de competências de empreendedorismo e de consultoria; 
 

● Ser Consultor de Turismo Acessível em diferentes contextos (HORECA, 
Museu / Cultura, Transportes, Agências de Turismo, Animação Turística, 
etc); 

 
● Legislação local; 

 
● Definição de projeto / serviço: 

 
● Diagnóstico: Tabelas e Grelhas de Observação / Pantou - Diretório 

de Turismo Acessível / etc; 
● Plano de Ação da Empresa / Organização: SWOT + PDCA; 
● Implementação do Plano de Ação. 
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Introdução 
 
A missão do Consultor de Turismo Acessível, suportada no conhecimento e nas 
competências adquiridas, será ajudar as Pequenas e Médias Empresas (PME) 
turísticas a desenvolver os seus negócios e melhorar os seus serviços para o 
mercado do Turismo Acessível e Inclusivo. 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve ter um conhecimento sólido sobre 
acessibilidade e sobre as condições de serviço exigidas pelos turistas com 
necessidades específicas de acessibilidade, deve reconhecer os principais 
métodos e tecnologias de assistência e deve entender as linhas mestras do Design 
para Todos. 
 
O Consultor de Turismo Acessível pode ser um trabalhador independente que atua 
como consultor externo ou como perito de uma entidade de turismo ou pode ser 
um prestador interno de serviços, um funcionário de qualquer entidade de turismo 
em qualquer parte da cadeia de valor turística. 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve dominar as ferramentas necessárias para 
realizar diagnósticos de acessibilidade, inspeções, consultas e auditorias, e deve 
saber analisar e informar os gestores e proprietários de PME sobre como podem 
integrar com sucesso a acessibilidade nos seus negócios. 
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O papel do Consultor de Turismo Acessível 
 

a) Empreendedorismo 
 
 
Empreendedorismo é a capacidade e vontade de desenvolver, organizar e gerir um 
empreendimento comercial a fim de obter lucro. 
 
O exemplo mais óbvio de empreendedorismo é o início de novos negócios, mas 
também pode ser o desenvolvimento de atividades inovadoras por parte de 
empresas estabelecidas, além de atividades similares por parte de novos negócios. 
 
O espírito empreendedor é caracterizado pela inovação e pela capacidade de 
assumir riscos, e é uma parte essencial da capacidade de uma nação para ter 
sucesso num mercado global em constante mudança e cada vez mais competitivo. 
 
Empreendedorismo é o processo pelo qual um indivíduo ou uma equipa identificam 
uma oportunidade de negócio e adquirem e implementam os recursos necessários 
para sua exploração. 
 
Muitos autores consideram a liderança, a capacidade de gestão e a capacidade de 
criar e motivar equipas como qualidades essenciais de um empreendedor. 
 
Os empreendedores mais bem-sucedidos compartilham certas competências: 
 
1. Autodisciplina 
 
A primeira competência que todos os empreendedores de sucesso devem possuir 
é a autodisciplina. A autodisciplina é a qualidade mais importante para ter sucesso 
na vida e nos negócios. Se você se conseguir disciplinar para fazer o que deve 
fazer, quer sinta ou não, seu sucesso é praticamente garantido. A autodisciplina 
requer autodomínio, autocontrole, autorresponsabilidade e autodireção. 
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2. Integridade 
 
A segunda competência que todos os empreendedores de sucesso devem possuir 
é a integridade. 
 
Talvez a competência mais valorizada e respeitada que poderá desenvolver seja a 
reputação de integridade absoluta. Seja perfeitamente honesto em tudo o que faz e 
em todas as transações e atividades. Nunca comprometa a sua integridade. 
Lembre-se de que a sua palavra é o seu vínculo e a sua honra é tudo quando se 
trata do seu negócio. Todos os negócios de sucesso são baseados na confiança. 
 
3. Persistência 
 
A terceira competência que todos os empreendedores de sucesso devem possuir é 
a persistência. Persistência é a qualidade de ferro do caráter. Como Napoleon Hill 
disse uma vez: "A persistência está para o caráter do homem como o carbono está 
para o aço". É uma qualidade indispensável que anda de mãos dadas com todos 
os grandes sucessos na vida. 
 
Aqui está um dos grandes segredos para a persistência e para o sucesso: 
programe a sua mente subconsciente para ser persistente antes que surjam os 
normais contratempos e deceções que aparecerão na sua busca ascendente em 
direção ao sucesso. 
 
Convença-se com antecedência que você nunca desistirá, não importa o que 
aconteça. A coragem de persistir diante das adversidades e deceções é a 
qualidade que, mais do que tudo, garantirá o seu sucesso. 
 
4. Um sentido claro de direção 
 
A quarta competência que todos os empreendedores de sucesso devem possuir é 
um claro sentido de direção. 
 
Devido à turbulência e às rápidas mudanças nos mercados atuais, a maioria dos 
empresários opera no dia-a-dia, quase como bombeiros. 
 
Eles estão totalmente absorvidos com problemas de curto prazo e com a 
necessidade de obter vendas e lucros a curto prazo. Eles gostariam de gastar mais 
tempo pensando e planeando o futuro, mas nunca parecem conseguir fazê-lo. 
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Isto não é assim para proprietários de negócios bem-sucedidos. Você precisa 
definir metas claras para si e para todas as partes do seu negócio. É provável que 
a responsabilidade mais importante de um proprietário de uma empresa seja dar 
aos seus funcionários um sentido claro de direção no seu trabalho. 
 
5. Decidido e orientado para a ação 
 
A competência final que todos os empreendedores de sucesso devem ter é ser 
decidido e orientado para a ação. Devem pensar e tomar decisões rapidamente. 
Eles disciplinam-se para agir e executar as decisões que tomaram. Eles movem-se 
rapidamente e recebem feedback rápido sobre as suas ações. Se descobrem que 
cometeram um erro, rapidamente se autocorrigem e tentam outra coisa. 
 
Principais fontes: 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html#ixzz3xv9ci0nt 
 
https://www.entrepreneur.com/article/282962 
 
Para inspiração adicional, sugere-se a leitura do que 20 fundadores de empresas e 
líderes de negócios disseram ao Business News Daily sobre o que eles acham que 
é um verdadeiro empreendedor de sucesso: 
(https://www.businessnewsdaily.com/7275-entrepreneurship-defined.html )  
 
 

b) Consultoria 
 
Um consultor é um profissional que fornece consultoria especializada numa área 
específica (neste caso, Turismo Acessível e Inclusivo). É geralmente um 
especialista (porque estudou esse tema em profundidade) ou um profissional 
experiente nesse campo específico e possui um amplo conhecimento sobre esse 
assunto. 
 
 
O papel do consultor pode-se enquadrar numa de duas categorias gerais: 
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● Consultor interno: alguém que opera dentro de uma organização, mas está 
disponível para ser consultado na sua área de especialidade por outros 
departamentos ou indivíduos (atuando como clientes); 

 
● Consultor externo: alguém que é empregado externamente ao cliente (por 

uma empresa de consultoria, uma organização de turismo ou uma 
instituição local) cuja experiência é fornecida temporariamente, geralmente 
mediante uma taxa. As empresas de consultoria variam em tamanho, desde 
empresas individuais compostas por um único consultor (freelancer), 
passando por pequenas empresas com um pequeno número de consultores 
até grandes empresas de consultoria. 

 
 

 
Capacidade de comunicação é uma das competências essenciais que um consultor 

de turismo acessível deve possuir.  
 
 
Uma das competências mais importantes que um consultor precisa ter é a 
capacidade de trabalhar bem com outros. Precisa dar-se bem, ouvir, falar e lidar 
com outras pessoas para poder ser um bom consultor. Se não gosta de longas 
horas de colaboração, esta linha de trabalho não é para si. Para ter sucesso, 
precisa de desenvolver as suas competências de comunicação. 
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Além de se ser bom a relacionar-se com outras pessoas, outra qualidade 
igualmente importante para se ser um bom consultor é ter uma personalidade 
orientada para o serviço. Precisa sentir-se motivado a atender todas as 
necessidades do seu cliente. Pode ser excelente na sua área de consultoria, mas 
se não conseguir cumprir o que o cliente deseja, terá perdido tanto o tempo dele 
quanto o seu. 
 
Mesmo que esteja constantemente a trabalhar com outras pessoas como 
consultor, são necessárias competências de liderança, capacidade de gerar 
ideias por conta própria e uso de raciocínio lógico. Você é responsável por 
corrigir ou melhorar um aspeto de uma empresa ou negócio. 
 
Os proprietários e gestores esperam que lhes diga o que fazer para melhorar os 
seus negócios. Deverá entrar em todos os trabalhos com um leque de ideias 
razoáveis e úteis e estar pronto para assumir o comando e começar. Não deve 
encostar-se e deixar que outra pessoa faça o trabalho quando se trata de 
consultoria. Você é o único com a capacidade de se tornar a si próprio e ao seu 
trabalho num sucesso. 
 
Você pode resolver problemas? Espera-se que sim, porque a resposta a um 
dilema para um consultor pode ser fácil, mas a execução nem sempre é tão 
simples. Ao lidar com diferentes tipos de empresas, com diferentes regras e 
políticas, pensar que uma determinada resposta para um problema é a única 
resposta, não é apenas uma tolice, mas absolutamente errado. Precisará pensar 
em muitas soluções para o mesmo problema para ter sucesso no seu trabalho. 
 
 
Principais fontes: 
 
https://www.dictionary.com/browse/consultant 
 
https://www.experience.com/advice/careers/ideas/consulting-the-skills-you-need-to-
succeed/ 
 
Reflita sobre este provérbio: “Dê um peixe a um homem e você o alimenta por um 
dia, ensine um homem a pescar e você o alimenta para toda a vida”. 
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c) Campeão da Acessibilidade 
 
O Campeão da Acessibilidade é um papel essencial numa entidade de turismo, 
pois ele é responsável por criar o plano de negócios para a acessibilidade, 
apontando as razões pelas quais a empresa precisa de acessibilidade 
(identificando os riscos e benefícios) e por que razões não pode ser adiada. 
 
Um Campeão da Acessibilidade é apaixonado pelo tópico, quer aprender, é 
colaborativo, é um facilitador, um agente de mudança, pró-ativo e pragmático. Não 
é necessariamente o membro da equipa que conhece mais sobre a acessibilidade, 
mas alguém que pode liderar e inspirar outras pessoas a se envolverem e 
comprometerem nas questões relativas ao acesso para todos. 
 
Um Campeão da Acessibilidade é alguém responsável por incorporar a 
acessibilidade em toda a empresa, avaliando as formas como o acesso é 
providenciado e promovendo a igualdade e a diversidade. 
 
Ele / ela inspira todos dentro do seu negócio, procura integrar a acessibilidade no 
plano de negócios contribuindo para a implementação das melhores práticas e 
incentivando outros membros da equipa a participar e entender o tema. 
 
Eles são o motor para o desenvolvimento do acesso para todos e devem garantir 
que todos trabalham de forma positiva para fornecer experiências inclusivas aos 
clientes. 
 
 
As principais qualidades de um Campeão da Acessibilidade são: 
 

● Ser inspirado pelo Turismo Acessível e Inclusivo e pelo valor e potencial que 
isso tem para o negócio; 

● Ser apaixonado por fazer melhorias nos serviços e instalações atuais, a fim 
de oferecer uma experiência inclusiva para todos os seus clientes; 

● Quer promover a mudança e inspirar colegas; 
● Quer fazer uma diferença real para clientes com deficiência; 
● Atua como modelo, comunicando, compartilhando, liderando e inspirando a 

gestão e as equipas; 
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● Conduz a implementação das melhores práticas, aumentando a 
compreensão dos desejos e necessidades dos clientes com deficiência e 
como eles podem ser atendidos; 

● Reconhece, defende e apoia a igualdade no local de trabalho; 
● Mantém-se atualizado relativamente aos novos desenvolvimentos nas áreas 

da acessibilidade e da inclusão e implementa-os quando apropriado. 
 
Principais fontes: 
 
https://members.businessdisabilityforum.org.uk/resource-category/resource/the-role-of-the-
accessibility-champion/ 
 
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/accessibility_champion_2_508v2.pdf 
 
 

d) Papel, responsabilidades, desafios e oportunidades 
do Consultor de Turismo Acessível 
 

 
Um local turístico sem escadas acessíveis: o Consultor de Turismo 
Acessível terá como desafio enfrentar alguma inércia dos agentes 
turísticos em relação ao Turismo Acessível. 
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As principais responsabilidades do Consultor de Turismo Acessível podem ser 
divididas em 3 grupos: 
 
1. Sensibilização sobre o Turismo Acessível e Inclusivo entre os stakeholders do 
turismo (empresários, gestores, trabalhadores, clientes, etc.), facilitando a 
comunicação entre oferta (empresas de turismo) e procura (turistas com 
necessidades específicas de acesibilidade); 
 
2. Aplicação de instrumentos de diagnóstico para recolher informações confiáveis 
sobre as condições de acessibilidade e sobre as condições de serviço inclusivo de 
uma entidade turística; 
 
3. Desenvolvimento de planos de ação para a introdução de melhorias na 
acessibilidade atual e nas condições de serviço inclusivo, fornecendo conselhos e 
recomendações aos proprietários / gestores. 
 
Um Consultor de Turismo Acessível deve estar pronto para trabalhar em diferentes 
contextos (HORECA, Cultura / Museu, Transportes, Agência de Turismo, 
Animação Turística, etc.) de forma a contribuir para a melhoria das condições de 
acessibilidade e de serviço inclusivo em diferentes partes da cadeia de valor 
turística. 
 
O principal desafio que o Consultor de Turismo Acessível deve enfrentar é a 
“inércia” e a falta de interesse dos agentes turísticos pelo Turismo Acessível e 
Inclusivo. 
 
Em geral, essa falta de interesse resulta 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 e 
Inclusivo 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 e 
Inclusivo é um turismo para “deficientes”, entendendo “deficientes” como pessoas 
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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 e 
Inclusivo 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 disponibilidade para 
partilhar, trabalhar em conjunto, cooperar com outras 
pessoas, empresas, entidades. 
 
A grande oportunidade que o Consultor de Turismo Acessível deve aproveitar é 
que a indústria do turismo está a começar a ter consciência da relevância e 
importância desse segmento emergente de turistas que apresenta uma ampla 
gama de requisitos de acesso específicos. 
 
Não se trata apenas de aproveitar uma oportunidade de negócio de curto e médio 
prazo, mas também de uma evolução natural e normal do turismo que sempre 
acompanhou as tendências de evolução das populações (procura) e ajustou os 
serviços de turismo (oferta) às novas necessidades. 
 
 
Principais fontes: 
 
TAD – A Tour Around: 
http://abilityadvisor.eu/wp-content/uploads/2018/11/A-Tour-Around_TAD.pdf  
 
BRENDAIT Manual (Building a Regional Network for the Development of 
Accessible and Inclusive Tourism): 
http://www.perfil.com.pt/Brendait/documents/D1ManualBRENDAIT-PT.pdf  
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Como aumentar o conhecimento e o interesse 
sobre o Turismo Acessível e Inclusivo 

a) Como preparar e fazer um pitch 
 

 
Enquanto empreendedor, o Consultor de Turismo Acessível deverá 
criar um bom pitch de apresentação do seu serviço. 

 
Um pitch é um conjunto de atividades (incluindo uma conversa ou uma maneira de 
conversar) com o objetivo de convencer alguém a comprar um produto ou a 
executar uma dada ação (por exemplo, adotar uma nova ideia). Pode ser visto 
como uma estratégia de apresentação de vendas de um produto ou serviço 
desenhada para iniciar e fechar uma venda do produto ou serviço. 
 
Um pitch é essencialmente desenhado para ser uma introdução de um produto ou 
serviço a um público que não sabe nada sobre ele ou uma descrição mais 
detalhada de um produto ou serviço pelo qual o público já manifestou interesse. 
 
Um bom empreendedor deve ter mais de um business pitch pronto para 
apresentar. 
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O pitch mais importante a ser apresentado na sua primeira reunião com um cliente 
potencial é o pitch de elevador (elevator pitch). 
O pitch de elevador é uma apresentação muito concisa de uma ideia abrangendo 
todos os seus aspetos críticos e é executada em poucos segundos (a duração 
aproximada de uma viagem de elevador). 
 
Se bem executado, este discurso curto despertará a curiosidade do cliente e 
encorajará a fazer mais perguntas (levando, por exemplo, ao agendamento de uma 
reunião presencial). 
 
Outro tipo de pitch é o live plan pitch, que depende de recursos visuais e de um 
discurso articulado. 
 
A ideia geral desse pitch é a produção de uma página única (ou uma 
apresentação) bem formatada, contendo informações relevantes sobre o produto / 
serviço. 
 
Para ajudar com a sua estrutura de pitch, reunimos sete passos simples para 
criar o seu melhor pitch de vendas: 
 
1. Encontre o gancho perfeito 
 
Se planeia enviar o seu sales pitch por e-mail, é essencial criar a linha de assunto 
perfeita. A sua linha de assunto ou a sua frase de abertura será o gancho para 
capturar a atenção do seu comprador. Isso fará a diferença entre o seu cliente ler 
ou simplesmente ignorar completamente o seu pitch. 
 
Inspirando-se nos pontos mencionados acima, o seu gancho precisa estar ligado 
às necessidades do comprador e também comunicar a história do seu negócio. Ao 
acertar esses dois aspetos, pode garantir a atenção e o envolvimento dos seus 
clientes e convencê-los a continuar a ler. 
 
 
2. Resolva o problema 
 
Depois de convencer o seu comprador a continuar a ler o seu pitch, você precisará 
mostrar como pode ajudá-lo. Você está ciente qual o problema comum que o seu 
comprador enfrenta e que o seu produto ou serviço pode resolver? 
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No seu pitch por escrito, foque diretamente os problemas enfrentados pelo 
comprador. Em seguida, concentre-se em como o seu produto ou serviço pode 
ajudar a corrigir esses problemas. Ao enfrentar o problema de frente, os seus 
clientes verão que levou em consideração as necessidades deles e encontrou a 
solução. Qual a melhor maneira de provar o brilhantismo do que tem a oferecer? 
 
3. Apoie o pitch com factos 
 
O seu pitch precisa estar cheio de factos e estatísticas que apoiem as suas 
afirmações. 
 
Quando se trata de escrever o seu pitch, lembre-se de incluir testemunhos e case 
studies, que também contenham estatísticas e números para provar o sucesso do 
seu produto ou serviço. Se afirma que pode resolver os principais problemas do 
seu comprador, demonstre-o com factos. 
 
4. Peça a venda 
 
Nesta fase, já deverá ter um pitch que dê resposta aos problemas do seu 
comprador, que mostre como o seu produto ou serviço oferece uma solução e que 
esteja suportado com factos e estatísticas para apoiar as suas afirmações. O 
próximo passo é fornecer ao comprador algumas instruções claras sobre o que ele 
precisa fazer a seguir. 
 
Então, o que seria isso? Pedir a venda, é claro! 
 
Incrivelmente, 85% das interações entre vendedores e possíveis clientes terminam 
sem que o vendedor solicite a venda. 
 
Sim, leu corretamente, 85%! 
 
Se já convenceu o seu cliente do brilhantismo da sua oferta, o passo seguinte é 
explicar como é que ele pode tirar proveito do seu produto ou serviço. Ele precisam 
clicar num link do site? Ou ligar diretamente para si? 
 
Qualquer que seja a ação necessária, descreva-a claramente por escrito. 
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5. O truque é fazer curto e doce 
 
A duração do seu pitch é importante. Se for demasiado longo, há muitas 
probabilidades do seu comprador perder o interesse e deixar de o ler. Se conseguir 
que o seu pitch escrito tenha o comprimento ideal é provável que consiga manter o 
interesse do comprador até ao fim. 
 
O número de palavras a usar depende do destinatário. Tente ser rigoroso com a 
contagem de palavras para evitar uma sobrecarga de informações que possa fazer 
com que os seus compradores abandonem o pitch. 
 
O que poderia ser pior do que o seu pitch ser ignorado porque é simplesmente 
muito longo? 

 
6. Gramática e verificação ortográfica 
 
Depois de escrever o seu pitch de vendas, não se esqueça de verificar a ortografia 
e a gramática. Não há nada pior do que ser rejeitado por ter feito alguns erros que 
poderiam ter ser corrigidos antes de clicar em enviar. 
 
Depois de verificar a sua proposta por escrito, é hora de enviá-la ao seu 
comprador. Lembre-se de adaptar o seu pitch a cada indivíduo e torná-lo o mais 
pessoal possível. 

 
7. Não se esqueça de fazer um seguimento 
 
Um estudo recente da Yesware descobriu que 70% dos emails de vendas que não 
são respondidos foram interrompidos após a primeira tentativa. No entanto, há 
21% de possibilidade de receber uma resposta ao seu segundo email se o primeiro 
ficar sem resposta. Essas estatísticas comprovam ainda mais a importância de um 
email de acompanhamento após o pitch inicial. 
 
Não desista após a sua primeira tentativa. Não tenha vergonha de tentar e tentar 
novamente. Afinal, há 30% de probabilidades de receber uma resposta do seu 
cliente potencial após várias tentativas de acompanhamento. 
 
Lembre-se de manter as necessidades do seu comprador individual em primeiro 
plano. Conte a história da sua marca e o sucesso dos seus produtos e serviços e 
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apoie-a com factos e estatísticas. Trabalhe duramente para conquistar o seu 
público-alvo e certamente encontrará uma fórmula de sucesso para fechar o seu 
pitch de vendas. 
 
 
Principais fontes: 
 
http://www.investorwords.com/3706/pitch.html  
http://www.businessdictionary.com/definition/elevator-pitch.html 
https://study.com/academy/lesson/business-pitch-definition-types-importance.html 
https://www.superoffice.com/blog/sales-pitch/  
 
 
 

b) Guião das principais ideias para usar no seu pitch 
 
Para preparar um pitch vencedor sobre Turismo Acessível e Inclusivo, precisará 
dominar o conteúdo dos módulos anteriores, nomeadamente: 
 

● O que é Turismo Acessível e Inclusivo? 
● O que são turistas com necessidades específicas de acessibilidade? 
● Quais são os requisitos para o Turismo Acessível e Inclusivo? 
● Alguns exemplos de necessidades e requisitos turísticos diferentes dos 

clientes comuns. 
● Quais são as vantagens de fornecer serviços turísticos acessíveis e 

inclusivos?  
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Aplicação de instrumentos de diagnóstico 
 
Ao considerar a aplicação de instrumentos de diagnóstico para realizar avaliações 
de acessibilidade, inspeções, consultas e auditorias, o Consultor de Turismo 
Acessível deve ter um conhecimento significativo da legislação local sobre o 
assunto e deve desenvolver sua própria metodologia para a aplicação das 
ferramentas de diagnóstico. 
 

a) Legislação Portuguesa 
 
A Lei nº 46/2006 proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da 
existência de risco agravado de saúde. 
 
Esta lei tem por objeto prevenir e proibir a discriminação, direta ou indireta, em 
razão da deficiência, sob todas as suas formas, e sancionar a prática de atos que 
se traduzam na violação de quaisquer direitos fundamentais, ou na recusa ou 
condicionamento do exercício de quaisquer direitos económicos, sociais, culturais 
ou outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer deficiência.  
 
O Decreto-Lei nº 163/2006 aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais. 
 
A promoção da acessibilidade constitui um elemento fundamental na qualidade de 
vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para o exercício dos direitos que 
são conferidos a qualquer membro de uma sociedade democrática, contribuindo 
decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, para uma maior 
participação cívica de todos aqueles que a integram e, consequentemente, para 
um crescente aprofundamento da solidariedade no Estado social de direito.  
 
São, assim, devidas ao Estado ações cuja finalidade seja garantir e assegurar os 
direitos das pessoas com necessidades especiais, ou seja, pessoas que se 
confrontam com barreiras ambientais, impeditivas de uma participação cívica ativa 
e integral, resultantes de fatores permanentes ou temporários, de deficiências de 
ordem intelectual, emocional, sensorial, física ou comunicacional.  
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Do conjunto das pessoas com necessidades especiais/necessidades específicas 
de acessibilidade fazem parte pessoas com mobilidade condicionada, isto é, 
pessoas em cadeiras de rodas, pessoas incapazes de andar ou que não 
conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades sensoriais, tais 
como as pessoas cegas ou surdas, e ainda aquelas que, em virtude do seu 
percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como as 
grávidas, as crianças e os idosos.  
 
Constituem, portanto, incumbências do Estado, de acordo com a Constituição da 
República Portuguesa, a promoção do bem-estar e qualidade de vida da população 
e a igualdade real e jurídico-formal entre todos os portugueses, bem como: 
 

● a realização de uma política nacional de prevenção e de tratamento, 
reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio 
às suas famílias; 

● o desenvolvimento de uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto 
aos deveres de respeito e solidariedade para com eles; 

● assumir o encargo da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos 
direitos e deveres dos pais e tutores; 

● a promoção de uma sociedade para todos através da eliminação de 
barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da 
pessoa com deficiência. 

 
A matéria das acessibilidades foi já objeto de regulação normativa, através do 
Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio, que introduziu normas técnicas, visando a 
eliminação de barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos edifícios públicos, 
equipamentos coletivos e via pública. 
 
O Decreto-Lei nº 163/2006 visa, numa solução de continuidade com o anterior 
diploma, corrigir as imperfeições nele constatadas, melhorando os mecanismos 
fiscalizadores, dotando-o de uma maior eficácia sancionatória, aumentando os 
níveis de comunicação e de responsabilização dos diversos agentes envolvidos 
nestes procedimentos, bem como introduzir novas soluções, consentâneas com a 
evolução técnica, social e legislativa entretanto verificada.  
 
De entre as principais inovações introduzidas com o presente decreto-lei, é de 
referir, em primeiro lugar, o alargamento do âmbito de aplicação das normas 
técnicas de acessibilidades aos edifícios habitacionais, garantindo-se assim a 
mobilidade sem condicionamentos, quer nos espaços públicos, como já resultava 
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do diploma anterior e o presente manteve, quer nos espaços privados (acessos às 
habitações e seus interiores). 
 
A Norma Portuguesa NP 4523-2014 sobre Turismo Acessível em 
Estabelecimentos Hoteleiros define o referencial para que o estabelecimento 
hoteleiro proporcione idêntica qualidade de serviço aos clientes com ou sem 
necessidades específicas. 
 
Os estabelecimentos hoteleiros, aos quais a presente Norma de Qualidade se 
destina, estão abrangidos por legislação nacional que prevê a existência de 
condições de acessibilidade para todos e proíbe a discriminação de pessoas com 
base na deficiência. 
 
Para que um estabelecimento hoteleiro proporcione idêntica qualidade de serviço a 
todos os seus clientes, 2 fatores desempenham um papel crucial: 
 

● a forma como os serviços são prestados (atendimentos inclusivo); 
● as condições materiais para a prestação do serviço (acessibilidade do meio 

físico). 
 
Com esta Norma, pretende-se disponibilizar ao setor do Turismo um instrumento 
de facilitação do encontro entre a “oferta” e a “procura” que forneça a todos os 
potenciais clientes uma indicação fiável de que são asseguradas condições para 
os acolher e que são disponibilizadas indicações claras e objetivas ao nível da 
infraestrutura e do atendimento. 
 
O Decreto-Lei nº 83/2018 define os requisitos de acessibilidade dos sítios web e 
das aplicações móveis de organismos públicos, transpondo a Diretiva da União 
Europeia 2016/2102. 
 
O Programa do XXI Governo Constitucional assume como prioridades a melhoria 
do relacionamento dos cidadãos com a Administração Pública e a construção de 
uma sociedade mais igual, como imperativo ético, jurídico e constitucional, 
nomeadamente através da valorização da responsabilidade social e da ética 
empresarial, promovendo a diversidade e a não discriminação como fatores de 
competitividade, inovação e desenvolvimento. 
 
Considerando que a evolução para uma sociedade digital oferece aos utilizadores 
novas formas de acederem à informação e aos serviços, importa adotar as 
medidas necessárias para tornar os sítios web e as aplicações móveis mais 
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acessíveis a todos, incluindo às pessoas com limitações funcionais graves, 
sensoriais, cognitivas ou de caráter físico, para as quais a informação digital se 
apresenta como uma possibilidade privilegiada de acesso. 
 
Mais recentemente, a República Portuguesa ratificou a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD), 
comprometendo-se, assim, a tomar medidas adequadas para assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em condições de igualdade com os demais 
cidadãos, às tecnologias e aos sistemas da informação e comunicação, a 
desenvolver, promulgar e acompanhar a aplicação de normas e orientações 
mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público 
ou de uso público, bem como a promover o acesso das pessoas com deficiência a 
novas tecnologias e sistemas de informação e comunicação, incluindo a Internet. 
 
Esta Diretiva, que também teve em consideração a vinculação da maioria dos 
Estados-Membros da União Europeia à CNUDPD, visa aproximar as disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros da União 
Europeia relacionadas com os requisitos de acessibilidade dos sítios web e das 
aplicações móveis dos organismos do setor público, garantindo que os referidos 
sítios web e aplicações móveis se tornam mais acessíveis para os utilizadores, em 
particular para as pessoas com deficiência, e esbatendo as barreiras ao exercício 
das atividades de conceção e desenvolvimento de sítios web e de aplicações 
móveis no mercado interno. 
 
 
Principais fontes: 
 
https://data.dre.pt/eli/lei/46/2006/08/28/p/dre/pt/html  
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/163/2006/08/08/p/dre/pt/html  
http://www.inr.pt/content/1/119/legislacao  
http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/GuiaAcessEmobi.pdf  
Norma Portuguesa NP 4523-2014 relativa a Turismo Acessível em 
Estabelecimentos Hoteleiros (IPQ) 
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/83/2018/10/19/p/dre/pt/html  
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b) Metodologia de diagnóstico 
 

 
O Consultor de Turismo Acessível deve analisar quais as metodologias 
de diagnóstico mais adequadas para cada situação. 

 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve analisar as instalações e serviços da oferta 
turística (por exemplo, HORECA, Cultura / Museu, Transportes, Agência de 
Turismo, Animação Turística, etc.) e compará-las com os requisitos mínimos de 
acessibilidade e de serviço e com os níveis de qualidade desejados. 
 
As etapas sugeridas da metodologia de diagnóstico são: 
 
1 - Tabelas e Grelhas de Observação 
 
Tabelas e Grelhas de Observação são instrumentos que apoiarão a análise, registo 
e avaliação dos requisitos de acessibilidade e serviços inclusivos necessários para 
a prestação de serviços turísticos a pessoas com necessidades especiais. 
 
Esses documentos devem contribuir para fornecer informação relevante sobre o 
ajustamento entre as necessidades da "procura" (clientes com necessidades 
especiais) e as condições da "oferta" (serviços turísticos acessíveis e inclusivos) 
em duas dimensões: 
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● Dimensão macro, padronizada, referenciando as condições de 
acessibilidade e de serviço das empresas ou entidades concretas 
observadas à sua conformidade com o correspondente padrão standard 
predefinido, podendo essa informação ser comunicada mediante uma 
simbologia predefinida; 

 
● Dimensão micro, individualizada, indicando as condições de acessibilidade e 

de serviço das empresas ou entidades concretas observadas, de forma 
detalhada, incluindo condições ainda não-conformes com o 
Padrão/Descritor de referência. 

 
Tenha presente que cabe a cada cliente decidir se deve ou não usar esses 
serviços nessas condições e que as suas necessidades dependem de: 
 

● A deficiência ou incapacidade de cada indivíduo; 
● O tipo de produto de apoio que utiliza (por exemplo, bengala, andarilho, 

cadeira de rodas); 
● A personalidade do indivíduo. 

 
O Consultor de Turismo Acessível deve preparar Grelhas de Observação que 
permitam referenciar as condições de acessibilidade e de serviço da empresa ou 
entidade para diferentes tipologias de necessidades específicas (relacionadas com 
limitações motoras, visuais, auditivas ou intelectuais), tendo em vista permitir o 
posicionamento da empresa ou organismo no mercado do Turismo Acessível e 
Inclusivo, numa lógica de extensão progressiva da sua oferta a diferentes 
subsegmentos da procura. 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve preparar uma Grelha de Observação para 
cada setor ou área de atividade turística, com dois tipos de documentos 
complementares: 
 

● O padrão de referência dos requisitos de acessibilidade e de serviço, em 
que se faz a descrição detalhada dos requisitos de referência (incluindo 
informações sobre legislação, padrões de qualidade, boas práticas e uso de 
desenhos e fotos para facilitar seu entendimento); 

 
● As Fichas de Observação / “checklists” elaboradas por referência aos 

padrões correspondentes. 
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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 específicas possam ser 
sistematicamente percebidos como complementares aos requisitos materiais, 
técnicos e humanos básicos e transversais de prestação de serviços a qualquer 
cliente. 
 
 
2 - Análise no local 
 
Antes de visitar a entidade de turismo para realizar o diagnóstico, o Consultor de 
Turismo Acessível deve fazer um plano relativo à análise do local, cobrindo os 
objetivos, as tarefas planeadas e os recursos necessários. 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve tentar envolver o proprietário / gestor da 
empresa (ou pelo menos algum membro da equipa) no processo de diagnóstico, 
pois isso melhorará a qualidade do diagnóstico e a qualidade do relatório final (em 
termos de clareza e aceitação). 
 
No caso da auditoria de uma pequena empresa / entidade, a elaboração do plano 
geral de diagnóstico não deve ser um exercício complexo ou demorado, pois deve 
ser proporcional ao tamanho e complexidade da entidade. 
 
Depois de concluir o processo de planeamento, é hora de executar o seu plano. Os 
elementos essenciais de uma implementação robusta incluem: 
 

● Calendarização eficiente - otimize o uso dos recursos disponíveis 
(nomeadamente tempo); 

● Atenção aos detalhes - a capacidade de obter rigor e precisão ao realizar 
todas as tarefas (todas as observações) é uma habilidade crucial; 

● Comunicação - é fundamental comunicar os benefícios e expectativas em 
torno do diagnóstico. Enfatize que o objetivo é trabalhar em conjunto para 
identificar problemas e criar soluções (não para atribuir responsabilidades); 

● Ações corretivas - deve ser capaz de identificar rapidamente os principais 
problemas e sugerir ações corretivas no local (soluções rápidas ou soluções 
de médio / longo prazo). 

 

 

26 



TAD Módulo 6 - O papel do Consultor de Turismo Acessível: competências 
empreendedoras 

Lembre-se de que o planeamento adequado ajuda a identificar e resolver 
problemas atempadamente, para que o diagnóstico possa ser realizado de maneira 
eficaz e eficiente. 
 
 
3 - Relatório 
 
Um bom diagnóstico só estará concluído com o desenvolvimento e a apresentação 
de um bom relatório final. 
 
O nível de detalhe do relatório depende das circunstâncias do diagnóstico, mas 
deve sempre incluir: 
 

● Sumário Executivo; 
● Introdução (que fornece o contexto para o relatório e descreve a estrutura 

do conteúdo); 
● Corpo (é onde se inclui o conteúdo de maneira estruturada); 
● Conclusão (onde os vários elementos do relatório se ligam de maneira clara 

e concisa). 
Lembre-se de que o relatório deve destacar o nível de ajustamento entre as 
necessidades da "procura" (clientes com necessidades específicas de 
acessibilidade) e as condições da "oferta" (serviços turísticos acessíveis e 
inclusivos). 
 
Em cada entidade de turismo, é crucial mostrar quais são as condições atuais de 
acessibilidade e de serviço inclusivo que já atingem os padrões predefinidos 
correspondentes (para cada grupo alvo) e quais as condições que precisam ser 
melhoradas para fornecer com êxito serviços turísticos a pessoas com 
necessidades especiais. 
 
Recomenda-se a utilização de fotos, imagens e diagramas para ilustrar com algum 
grau de detalhe as condições existentes e as melhorias necessárias. 
 
O relatório deve ser o documento chave para apoiar o desenvolvimento de Planos 
de Ação destinados a melhorar as condições de acessibilidade e as condições de 
serviço de um negócio turístico específico. 
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Principais fontes: 
BRENDAIT Manual (“Building a Regional Network for the Development of Accessible 
and Inclusive Tourism” manual): 
http://www.perfil.com.pt/Brendait/documents/D1ManualBRENDAIT-PT.pdf 
 
https://www.visitenglandassessmentservices.com/about/advisory-visits/ 
https://www.brightwork.com/blog/7-steps-effective-report-writing  
 
 

c) Exemplos de ferramentas de diagnóstico 
 
1 - Pantou 
 
O Pantou é um registo para fornecedores de serviços turísticos acessíveis em todo 
o mundo que estejam preparados para atender turistas com deficiência ou com 
necessidades específicas de acessibilidade. 
 

 
Site do Diretório Pantou 

 
O Diretório Pantou: 
 

● facilita aos turistas com qualquer tipo de necessidades específicas a 
possibilidade de encontrar o que estão à procura quando planeiam uma 
visita; 
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● promove fornecedores de turismo acessível, mostrando os lugares para ir e 
o que fazer em segurança, com conveniência e conforto; 

● permite que fornecedores e destinos encontrem novos parceiros e 
construam redes de serviços acessíveis, para benefício dos visitantes, 
empresas e comunidades locais.  

 
Para serem incluídos no Pantou, os fornecedores/prestadores de serviços de 
turismo devem indicar o tipo de serviço oferecido e os grupos-alvo específicos para 
os quais estão preparados a prestar serviços. 
 
No momento do registo, os fornecedores devem indicar se participam em algum 
"Esquema de Informações de Acessibilidade" nacional, regional ou local que 
verifique e valide a acessibilidade dos serviços oferecidos. 
 
Você pode encontrar a Tabela de Esquemas de Informações de Acessibilidade 
mencionada no diretório Pantou em: https://pantou.org/accessibility-info . 
 
Se o fornecedor não for membro de um Esquema de Informações de 
Acessibilidade que tenha sido verificado pelo Pantou, será solicitado que o 
fornecedor forneça informações precisas e confiáveis preenchendo e enviando um 
formulário autodeclarativo chamado Pantou Access Statement. 
 
O Pantou Access Statement é um documento escrito pelo próprio fornecedor de 
serviços turísticos descrevendo as características de acessibilidade do seu serviço 
e / ou instalação de turismo, da maneira mais objetiva e factual possível.  
 
O Pantou criou um modelo para que os fornecedores possam criar o seu próprio 
Pantou Access Statement. O modelo contém três seções principais e todas as 
perguntas necessárias para criar um Pantou Access Statement. Existem 
perguntas de escolha múltipla para descrever a acessibilidade dos serviços e das 
instalações e é possível adicionar descrições breves, conforme necessário. 
 
Será necessário efetuar algumas medições para responder a perguntas sobre os 
seus edifícios e instalações. O Pantou fornece um guia de fotos e medidas para ver 
como tirar fotos adequadas e fazer medições precisas de larguras de portas, casas 
de banho, rampas, etc. 
 
O modelo e o guia podem ser encontrados em: https://pantou.org/access-statement  
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2 – National Accessible Scheme (NAS) 
 
O National Accessible Scheme (NAS) é um esquema inglês que procura ajudar as 
pessoas com deficiência a encontrar alojamentos turísticos que respondam às 
suas necessidades, avaliados de acordo com critérios exigentes de forma 
independente por auditores treinados. 
 
As instalações avaliadas deverão ter corrimãos, rampas, chuveiros com acesso de 
nível, contrastes de cores, etc. 
 
Os padrões do esquema fornecem diretrizes sobre como fazer ajustes razoáveis 
nos serviços para atender às necessidades das pessoas com deficiência. Eles são 
divididos em três padrões de categoria: 
 

● Pessoas com mobilidade reduzida e idosos; 
● Pessoas com deficiência visual e cegas; 
● Pessoas com deficiência auditiva e surdas. 

 
O folheto com os padrões do NAS pode ser encontrado em:  
 
https://www.visitbritain.org/sites/default/files/vb-corporate/visitengland_national_accessible_s
cheme_serviced_standards.pdf  
 
 
3 – Ferramentas de Autodiagnóstico do Projeto BRENDAIT (Building a 
Regional Network for the Development of Accessible and Inclusive Tourism) 
 
 

 
Logótipo do projeto BRENDAIT 

 
 
O Projeto BRENDAIT (Building a Regional Network for the Development of 
Accessible and Inclusive Tourism) visou a conceção e o ensaio prático de uma 
estratégia de desenvolvimento de um destino turístico acessível para todos, num 
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âmbito regional, conduzindo à formulação de um modelo de intervenção facilitador 
da ultrapassagem dos principais obstáculos ao desenvolvimento do Turismo 
Acessível e Inclusivo sinalizados em estudos da Comissão Europeia: 
 

● Desconhecimento e desinteresse de grande parte dos atores locais e 
regionais pelo tema; 

 
● Pequena dimensão das empresas que compõem a cadeia do turismo; 

 
● A indispensável abordagem holística intrínseca ao conceito de destino 

turístico. 
 
O Projeto BRENDAIT desenvolveu uma metodologia de intervenção capaz de 
promover o processo de transformação de um determinado território turístico num 
destino de turismo para todos assente em 3 eixos: 
 

● Cooperação, Parcerias e Trabalho em Rede; 
 

● Aprendizagem ao Longo da Vida e Formação; 
 

● Inovação e Qualidade. 
 
Este projeto assentou no desenvolvimento de uma parceria regional que, com o 
envolvimento e participação dos diversos agentes da cadeia de valor turística, 
pudesse contribuir para a constituição de uma Rede Regional de Turismo 
Acessível e Inclusivo que preste serviços de qualidade a turistas com 
necessidades específicas de acessibilidade. Durante o projeto, um número 
significativo de entidades turísticas realizou um autodiagnóstico sobre as suas 
condições de acessibilidade e de serviço para a prestação de serviços turísticos a 
clientes com necessidades especiais. 
 
As ferramentas / grelhas usadas (D.10) podem ser encontradas em 

http://www.perfil.com.pt/Brendait/documentos.htm 
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4 - TUR4all 
 
 
 

 
Site da TUR4all 

 
A TUR4all é um site e uma aplicação móvel com informação e divulgação da oferta 
turística acessível em Portugal. O objetivo deste site e aplicação móvel é permitir 
que todas as pessoas com necessidades de acessibilidade possam viajar e 
desfrutar de experiências turísticas, participando em todas as atividades de lazer 
como qualquer outro turista. 
 
Na TUR4all, encontrará recursos turísticos acessíveis analisados por especialistas 
em acessibilidade, avaliados e comentados por uma comunidade ativa de 
utilizadores. 
 
A TUR4all oferece informação objetiva sobre locais de alojamento, de restauração, 
atividades lúdicas e as respetivas condições de acessibilidade oferecidas, entre 
outras. 
 
Constitui-se, assim, como um canal de promoção para todos os estabelecimentos 
e destinos turísticos acessíveis, sendo uma solução para os turistas, para as 
empresas privadas e para o setor público, com para a promoção do turismo 
acessível de Portugal, em todo o mundo. 
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A TUR4all disponibiliza um Manual de Utilizador que pretende ajudar as pessoas 
interessadas a utilizar esta plataforma facilmente, de uma forma dinâmica e 
interativa. 
 
Os documentos relevantes poderão ser encontrados aqui: 
https://www.tur4all.pt/news/manual-de-utilizador-tur4all  
 
 
 
Principais fontes: 
 
https://pantou.org/about-pantou 

https://www.visitenglandassessmentservices.com/our-schemes/national-accessible

scheme/ 

http://www.perfil.com.pt/Brendait/documentos.htm 

https://www.tur4all.pt/  
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Desenvolvimento de Planos de Ação e 
aconselhamento a proprietários / gestores de 
empresas turísticas 
 

a) Processo de Planeamento 
 
O desenvolvimento de Planos de Ação faz parte do processo de planeamento. 
 

 
As quatro fases do PDCA 

 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) é uma abordagem iterativa de quatro fases para 
melhorar continuamente processos, produtos ou serviços e para resolver 
problemas. Envolve testar sistematicamente possíveis soluções, avaliar os 
resultados e implementar as soluções que demonstram funcionar. 
 
As quatro fases são: 
 

1. PLAN (PLANEAR): identificar e analisar a situação, desenvolver hipóteses 
sobre quais são os problemas a resolver ou as oportunidades a aproveitar e 
decidir qual delas testar; 
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2. DO (FAZER): testar a solução potencial, idealmente em pequena escala, e 
avaliar os resultados; 

 
3. CHECK (VERIFICAR): estudar o resultado, medir a eficácia e decidir se a 

hipótese é suportada ou não; 
 

4. ACT (AGIR): se a solução foi bem-sucedida, implemente-a. 
 
Ao focar-se na identificação e análise de um problema ou situação, recomenda-se 
uma análise SWOT. 
 
A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma 
técnica de planeamento estratégico usada para ajudar uma pessoa ou organização 
a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas com a 
concorrência comercial ou com o planeamento de projetos. Pretende-se especificar 
os objetivos do empreendimento ou do projeto e identificar os fatores internos e 
externos que são favoráveis e desfavoráveis à consecução desses objetivos. Os 
utilizadores de uma análise SWOT geralmente fazem e respondem perguntas para 
gerar informação significativa em cada categoria, a fim de tornar a ferramenta útil e 
identificar as suas vantagens competitivas. 
 
 
Principais fontes: 
 
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm  
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm  
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b) Ferramentas de Planeamento 
 
O Consultor de Turismo Acessível deve utilizar vários tipos de ferramentas de 
planeamento. 
 
Esquemas, diagramas e gráficos ajudam a entender o processo, mostrando num 
formato fácil de seguir todas as partes envolvidas e como elas estão ligadas. São 
ferramentas úteis tanto para desenhar novos processos como para melhorar os 
processos existentes. Nos dois casos, essas ferramentas fornecem uma visão 
rápida e visualmente clara do trabalho e podem levar à rápida identificação das 
áreas críticas do processo. 
 
As ferramentas de gestão de tarefas são utilizadas por indivíduos, equipas e 
organizações para ajudar a concluir projetos com mais eficiência, organizando e 
priorizando tarefas relacionadas. 
 
Existem várias ferramentas de gestão de tarefas, como folhas de cálculo básicas 
ou aplicativos online para gestão de projetos. As ferramentas de gestão de tarefas 
ajudam as pessoas a: 
 

● Trabalhar com eficiência e reduzir o desperdício; 
● Manterem-se organizadas; 
● Garantir que as equipas e os indivíduos estejam utilizar os recursos de 

forma correta; 
● Conhecer os prazos. 

 
As ferramentas de gestão de tarefas atendem a uma necessidade geral de 
organizar, priorizar e visualizar o trabalho. Através da análise, aprende como fazer 
as coisas de maneira mais eficaz. 
 
Organização - No nível mais básico, uma ferramenta de gestão de tarefas é usada 
para ajudar indivíduos, equipas ou empresas a se organizarem. Parte da 
organização inclui definir prioridades para as tarefas, visualizar o progresso das 
tarefas à medida que passam pelos estágios de conclusão e compilar análises ou 
relatórios para direcionar tarefas e fluxos de trabalho futuros. 
 
Priorização - Um painel/lista de tarefas permite organizar as suas tarefas por 
prioridade, para garantir que as coisas mais importantes sejam concluídas 
primeiro. Dito isto, as ferramentas de gestão de tarefas são fáceis de atualizar. Ao 
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priorizar as tarefas, podemos concentrar o nosso foco em como o trabalho deve 
ser abordado, em vez de saltar de um item para outro sem nenhuma direção. 
 
Visualização - A visualização das tarefas ajuda a lembrar do que precisa ser feito 
assim como ajuda a entender melhor o projeto como um todo. Isso significa que as 
ferramentas de gestão de tarefas devem ser facilmente acessíveis por todos. 
Quando cada item é organizado de maneira fácil de entender, as dependências se 
tornam claras e a colaboração é natural. 
 
Análise - As ferramentas de gestão de tarefas produzem dados concretos que 
podem ser revistos e “digeridos” para que os utilizadores finais possam entender 
facilmente o que estão a fazer, o que fizeram e como as coisas podem ser 
melhoradas. As ferramentas de gestão de tarefas fornecem sempre alguma forma 
de análise, seja uma fórmula que você criou ou algo embutido na ferramenta. Esta 
é uma parte essencial para melhorar a maneira como as coisas são feitas. 
 
As ferramentas de trabalho colaborativo ajudam as pessoas a colaborar. O objetivo 
de uma ferramenta de colaboração é apoiar um grupo de dois ou mais indivíduos 
para o atingimento de uma meta ou objetivo comum. 
 
As ferramentas de colaboração podem ser de natureza não tecnológica, como 
papel, flipcharts, post-its, quadros brancos ou também podem incluir ferramentas e 
aplicativos de software, como software colaborativo. 
 
As ferramentas de gestão de tempo podem ajuda na gestão das horas do dia. 
Trata-se de planear e organizar quanto tempo você gastará executando 
determinadas atividades, sejam profissionais ou pessoais. A gestão eficaz do 
tempo permite planear e executar tarefas diárias dentro dos prazos estabelecidos. 
Dessa forma, as atividades não se acumulam e podem ser desenvolvidas com 
maior dedicação. 
 
Existem inúmeras ferramentas e técnicas de gestão de tempo que o ajudam a 
entender a sua rotina de trabalho e a desenvolver metodologias que pode utilizar 
para otimizar cada minuto do dia. Felizmente, agora é possível ter a tecnologia 
como aliada no processo de gestão de tempo. 
 
Principais fontes: 
https://www.mindtools.com/pages/article/newHTE_04.htm  
https://asq.org/quality-resources/new-management-planning-tools  
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https://leankit.com/learn/project-management/task-management-tool/  
https://www.mindtools.com/pages/main/newMN_HTE.htm  

 
c) Planos de Ação 
 
Os Planos de Ação são uma sequência de etapas que devem ser bem efetuadas 
ou atividades que devem ser bem executadas para que uma estratégia seja 
bem-sucedida. Um Plano de Ação possui três elementos principais: 
 

● Tarefas específicas: o que será feito e por quem; 

● Horizonte temporal: quando será feito; 

● Alocação de recursos: que fundos específicos estão disponíveis para que 

atividades específicas (também chamado programa de ação). 

 
Para desenhar um Plano de Ação, basta listar as tarefas que precisa executar para 
atingir o seu objetivo, na ordem em que precisa de concluí-las. 
 
Use o processo de três etapas abaixo para ajudá-lo: 
 
Etapa 1: identificar tarefas 
 
Comece por fazer um brainstorming sobre todas as tarefas que você precisa 
concluir para atingir o seu objetivo. 
 
É útil iniciar esse processo desde o início. Qual é a primeira ação que você 
precisará executar? Depois que essa tarefa estiver concluída, o que vem a seguir? 
Existem etapas que devem ser priorizadas para cumprir prazos específicos ou 
devido a limites na disponibilidade de outras pessoas? 
 
Etapa 2: analisar e delegar tarefas, atribuir recursos 
 
Agora que pode ver o projeto inteiro do começo ao fim, analise cada tarefa com 
mais detalhe. Existem etapas que poderia descartar, mas ainda assim atingir o seu 
objetivo? Que tarefas pode delegar noutra pessoa da sua equipa? Ou que possam 
ser tratadas por um freelancer? Existem prazos para etapas específicas? Que 
recursos podem ser usados? Necessita angariar recursos adicionais? 
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Etapa 3: verifique novamente com SCHEMES 
 
Use a mnemónica SCHEMES para verificar se o seu plano é abrangente. 
SCHEMES significa: 
 

● Space – espaço; 
● Cash - dinheiro; 
● Helpers/People - pessoas; 
● Equipment - equipamento; 
● Materials - materiais; 
● Expertise – peritos/especialistas; 
● Systems - sistemas. 

 
Você pode não precisar pensar em tudo essas dimensões para concluir o seu 
projeto. Não se esqueça de adicionar muito claramente a dimensão do tempo 
sobre quando as tarefas precisam ser concluídas (prazos). 
 
Além disso, você deve incluir uma lista com todos os recursos necessários para 
cada tarefa. 
 
Depois de concluir o seu plano, mantenha-o por perto enquanto realiza o trabalho e 
atualize-o com atividades adicionais, se necessário. 
 
 
Principais fontes: 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/action-plan.html  
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