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Prefácio 
 

O presente livro versa sobre turismo acessível, nesta obra definido como um “tipo de 

turismo em que todos possam participar, independentemente das suas caraterísticas ou 

limitações”. Conjugando, de forma hábil, termos e expressões como incapacidade, defi-

ciência e necessidades especiais e endossando, com a devida sensibilidade, conceitos 

basilares como o de diversidade, equidade, design universal e inclusão, o texto analisa 

uma temática atual, não apenas pela motivação social a humanística inerentes, mas tam-

bém por ser um assunto de significativa relevância económica e financeira; um pilar 

fundamental para uma indústria turística contemporânea e alinhada com os objetivos de 

desenvolvimento sustentável. 

Muito embora as primeiras expressões oficiais sobre turismo acessível remontem a 

1980, o tema ainda carece de debate e reflexão aprofundada. Efetivamente, em pleno 

século XXI, a população com incapacidade continua a ser “um dos grupos mais excluí-

dos da sociedade portuguesa”, tal como nos recordam os autores da obra. Em pleno 

século XXI, constatam os autores deste livro que os equipamentos e serviços “continuam 

a não estar adaptados às necessidades específicas deste mercado, que a informação 

continua a não ser disponibilizada em formato acessível e que as atitudes negativas dos 

recursos humanos face à diferença são ainda uma realidade”.  

No presente, mais do que nunca, é relevante um livro como a Cocriação de experiên-

cias turísticas acessíveis: conceitos, ferramentas e aplicações. Para que políticas e práti-

cas possam evoluir e acompanhar as mais recentes recomendações, como as da Estraté-

gia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021 – 2025, do Estado Por-

tuguês, e as da Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030, da União 

Europeia. Para que Academia e setores Social e Turístico atuem, finalmente, em equipa e 

de forma articulada, gerando conhecimento que, transferido para o “terreno”, materialize 

este ideal inclusivo, presente na retórica política há já mais de quatro décadas. 

Foi, também, em equipa e articulando saberes variados que nasceu esta publicação. 

Apenas desta forma tal seria possível, considerando os ambiciosos objetivos almejados: 

conhecer de forma aprofundada o mercado do turismo acessível, desde as fontes de in-

formação de potenciais clientes, até às condições de acessibilidade da oferta disponível, 

para apresentar propostas de melhoria e sensibilizar todos os atores envolvidos no siste-

ma turístico nacional. Viajando pelas seis secções, organizadas em dez capítulos, o leitor 

é convidado a explorar conceitos ligados ao turismo acessível, conhecer este mercado, 

analisar a acessibilidade da oferta existente e refletir sobre a importância da formação de 

recursos humanos, numa área em que revelar uma atitude inclusiva é tão ou mais impor-

tante que demonstrar perícia técnica. O papel da tecnologia não é esquecido, enquanto 

recurso a capitalizar no desenvolvimento do turismo acessível, sempre tendo em vista 

uma sociedade mais inclusiva. 

Este livro surge como produto de um projeto intitulado ACTION – Turismo acessí-

vel: Cocriação de experiências turísticas através de sistemas inteligentes com base na 

web. E será mesmo pela AÇÃO de todas as partes interessadas que se quebrarão tabus, 
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ultrapassarão barreiras e criarão facilitadores, tal como advogado pelo modelo biopsicos-

social. Para que ter deficiência não seja sinónimo de incapacidade ou de restrição a uma 

participação ativa e prazerosa em experiências sociais, culturais e de lazer; aquelas que 

apreciamos enquanto turistas.  

Num país em que quase um terço da população é composto por pessoas com defici-

ência, idosas ou com limitações funcionais (Alves et al., 2020), pensar em turismo aces-

sível é muito mais do que um capricho intelectual; é, na verdade, uma excelente oportu-

nidade de negócio. Desafia-se, contudo, o/a leitor/a a relembrar o caráter imprescindível 

daqueles “investimentos” cujos “rendimentos” não são imediatos, nem tão pouco mone-

tizáveis! Tal como nos alerta Ordine (2016, p.7), centremos a reflexão naquelas experi-

ências, naqueles saberes, cujo valor essencial “está completamente livre de qualquer 

finalidade utilitária”, mas que “podem ter um papel fundamental na educação do espíri-

to e no desenvolvimento cívico e cultural da humanidade” ... aliás “tudo aquilo que nos 

ajuda a tornarmo-nos melhores”.  

Não será principalmente por isso que todos/as fazemos turismo?  

Não deverá qualquer pessoa ter essa oportunidade? 

Não será este um direito fundamental de qualquer cidadão/ã? 

 

 

João Canossa Dias 

Diretor Técnico de Reabilitação 

ARCIL – Associação Para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados da Lousã 
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Capítulo 1 

Introdução 

Turismo acessível: Conhecer para valorizar 
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1.1. Turismo acessível: conceito e relevância 

O presente livro analisa uma temática atual e de grande relevância para o desenvolvi-

mento de uma indústria turística alinhada com os objetivos de desenvolvimento susten-

tável (ODS), o turismo acessível. Falar de turismo acessível é sinónimo de falar de um 

tipo de turismo em que todos possam participar, independentemente das suas caracterís-

ticas ou limitações funcionais. Assim, tal como é definido por Darcy e Dickon (2009), o 

turismo acessível trata-se de um tipo de turismo que permite a todas as pessoas com 

necessidades especiais (PcNE) (incluindo pessoas com incapacidade – PcI - e pessoas 

com outro tipo de necessidade especial - PcoNE) participarem de forma independente, 

com equidade e dignidade, na atividade turística, devido à existência de produtos, servi-

ços e ambientes desenvolvidos com base nos princípios do design universal. Assim, 

fazem parte do mercado do turismo acessível todas as pessoas com incapacidade (física, 

visual, auditiva e intelectual), temporária ou permanente, idosos e todas as pessoas que 

apresentam alguns requisitos de acesso à indústria turística, como por exemplo: pessoas 

com carrinhos de crianças/bebés, grávidas, pessoas obesas ou de estatura muito alta ou 

muito baixa, e pessoas com alergias alimentares e respiratórias. Assim, o turismo acessí-

vel não é mais do que um turismo para todos, um turismo livre de barreiras de acesso, 

isto é, um turismo inclusivo. 

Apesar da associação entre os termos “turismo” e “acessibilidade” ter aparecido, pela 

primeira vez, em 1980, na Declaração de Manila, passados mais de quarenta anos, ainda 

existem muitos obstáculos ao turismo acessível. No entanto, muitos esforços têm sido 

desenvolvidos nestes últimos anos, não só pela academia, mas também a nível político e 

mailto:celeste.eusebio@ua.pt
mailto:mjcarneiro@ua.pt
mailto:joanapimentelalves@ua.pt
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empresarial, tendo contribuído para que, na atualidade, o turismo acessível seja já um 

assunto presente nos discursos políticos, na investigação académica e nas estratégias 

empresariais. Logo, a aposta no turismo acessível não é apenas uma questão de respon-

sabilidade social; é, acima de tudo, uma excelente oportunidade de negócio, uma vez que 

existe uma grande probabilidade de todos nós, em alguma fase da nossa vida, possuir-

mos necessidades específicas em termos de acesso a produtos e espaços. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020), cerca de 15% da população 

mundial tem uma incapacidade. Na União Europeia, quase 127,5 milhões de pessoas 

possuem necessidades especiais de acesso (Buhalis & Michopoulou, 2011) e, em Portu-

gal, as pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas com limitações funcionais, re-

presentam cerca de 30,3% da população total (Alves et al., 2020). Estes números de-

monstram que o mercado do turismo acessível tem, atualmente, já uma grande relevân-

cia, mas com uma grande possibilidade de crescimento, principalmente devido ao enve-

lhecimento da população, uma realidade em muitos países, nomeadamente, nos países 

desenvolvidos, como é o caso de Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Esta-

tística (INE), em Portugal, a população com 65 anos ou mais é estimada em, aproxima-

damente, 2,2 milhões de pessoas, representando cerca de 22% da população total (INE, 

2020), o que torna a sociedade portuguesa numa das cinco sociedades mais envelhecidas 

do mundo (Eurostat, 2019). Desta forma, as pessoas com necessidades especiais não 

podem ser ignoradas pelo turismo, uma das principais atividades económicas a nível 

mundial. 

Em 2019, 330 milhões de empregos (cerca de 10% do emprego mundial) e 10,3% do 

Produto Interno Bruto (PIB) global (World Travel and Tourism Council - WTTC, 2021) 

estão associados à atividade turística. Em Portugal, o turismo é a atividade económica 

mais importante. Segundo o WTTC (2021), em 2019, a contribuição total (direta, indire-

ta e induzida) das viagens e turismo em Portugal foi de 16,5% do PIB e 18,6% do em-

prego total. Neste sentido, o crescimento e a competitividade a longo prazo da indústria 

do turismo dependerão da sua capacidade de satisfazer as necessidades de todos os mer-

cados, ou seja, da sua capacidade de ser uma indústria acessível e inclusiva. 

Apesar da relevância da atividade turística, e de todos os avanços que ocorreram nos 

últimos anos para eliminar barreiras e para permitir que todos, independentemente das 

suas características e capacidades funcionais, tenham a possibilidade de obter experiên-

cias turísticas memoráveis, as PcI continuam a ser um dos grupos mais excluídos da 

sociedade portuguesa, o que tem contribuído para a sua baixa participação pública (Pinto 

& Pinto, 2020). Esta baixa participação, incluindo nas atividades turísticas (Alves et al., 

2020), resulta de inúmeros constrangimentos, os quais decorrem da interseção entre 

funções corporais dos indivíduos (mobilidade, visão, audição e cognitiva) e as caracterís-

ticas dos ambientes físicos e sociais onde estão inseridos (Eisenberg & Maisel, 2021; 

Froehlich-Grobe et al., 2021; Oliver, 1990a; Thomas, 2007). Assim, neste livro, tal como 

é sugerido pela Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF) (OMS, 2004), é utilizado o termo incapacidade, que inclui “deficiências, limitação 

da atividade ou restrição na participação” (OMS, 2004). Refere-se ainda que a aborda-

gem utilizada é a biopsicossocial, isto é, a abordagem recomendada no âmbito da CIF. 
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Esta abordagem integra o modelo médico (que considera a incapacidade como um pro-

blema da pessoa, provocada, diretamente, por uma doença, trauma ou por outro proble-

ma de saúde) e o modelo social (em que a incapacidade é, principalmente, um problema 

criado pela sociedade, que requer uma ação coletiva para que as PcI possam ter uma 

participação plena em todas as áreas da vida social) (OMS, 2004). Nesta ótica, a incapa-

cidade encontra-se relacionada com a existência de limitações nas funções corporais dos 

indivíduos e com o facto de não existirem produtos, serviços e espaços adaptados a essas 

limitações funcionais. 

Especificamente, ao nível da participação em atividades turísticas, a literatura tem 

evidenciado que, de um modo geral, os equipamentos e os serviços continuam a não 

estar adaptados às necessidades específicas deste mercado, que a informação continua a 

não ser disponibilizada em formato acessível e que as atitudes negativas dos recursos 

humanos face à diferença são ainda uma realidade (Adam, 2019; Alves et al., 2020; Di-

nis et al., 2020; Hersh, 2016; Leal et al., 2020; Liasidou et al., 2018; Schitko & Simpson, 

2012; Sy & Chang, 2019). Consequentemente, pretende-se, através deste livro: (i) co-

nhecer o mercado do turismo acessível em termos de necessidades e motivações; (ii) 

analisar os principais constrangimentos (interpessoais, intrapessoais e estruturais) que as 

PcNE enfrentam para participarem na atividade turística; (iii) conhecer as fontes de in-

formação utilizadas pelas PcNE para planear as suas visitas e para obter informação 

durante as viagens; (iv) analisar a acessibilidade física dos equipamentos e serviços turís-

ticos; (v) analisar a acessibilidade da informação disponibilizada pelos agentes da oferta 

turística; (v) avaliar as competências dos recursos humanos (atuais e futuros) da indústria 

turística para trabalhar com o mercado do turismo acessível; (vi) propor um conjunto de 

ações para tornar o turismo uma indústria acessível e inclusiva; e (vii) sensibilizar todos 

os atores envolvidos no sistema turístico (agentes da oferta turística – públicos e priva-

dos –, instituições responsáveis pela formação em turismo e decisores políticos), para a 

relevância de transformar o turismo numa indústria socialmente responsável, em que 

todos possam participar. De forma a dar resposta a estes objetivos, este livro integra os 

resultados obtidos num projeto de investigação, que foi realizado em Portugal, sobre 

turismo acessível, projeto ACTION – Turismo acessível: Cocriação de experiências 

turísticas através de sistemas inteligentes com base na web. 

 

1.2. O projeto ACTION 

O projeto ACTION – Turismo acessível: Cocriação de experiências turísticas atra-

vés de sistemas inteligentes com base na web – foi desenvolvido por uma equipa multi-

disciplinar, entre julho de 2018 e abril de 2022. Este projeto foi financiado pelo FEDER, 

através do COMPETE 2020 - Programa Operacional Competitividade e Internacionali-

zação (POCI-01-0145-FEDER-030376) e por fundos nacionais (OE), através da 

FCT/MCTES (PTDC/EGE-OGE/30376/2017). 

O projeto ACTION foi concebido para dar resposta a um grande desafio social, a 

promoção de uma sociedade mais inclusiva, utilizando como instrumento para a concre-
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tização desse objetivo o turismo acessível. Este projeto tinha como objetivo principal 

desenvolver um sistema inovador que permitisse a comunicação, partilha de informação 

e transferência de conhecimento entre os principais atores que fazem parte do sistema 

turístico: (i) visitantes (PcI e PcoNE); (ii) agentes da oferta turística (produtores – exem-

plos, unidades de alojamento, restauração, transportes, atrações e empresas de animação 

– intermediários – agentes de viagens e operadores turísticos – e organismos públicos 

com responsabilidades relacionadas com a acessibilidade dos espaços); e (iii) instituições 

responsáveis pela formação em turismo (exemplos, universidades e outras instituições de 

ensino superior). Neste âmbito, através de uma abordagem multidisciplinar e integrada, 

procurou-se dar resposta à seguinte questão de investigação: Como promover o turismo 

acessível através da cocriação de experiências turísticas, envolvendo todos os atores, 

com base num sistema inteligente suportado na web? 

Devido à complexidade do fenómeno em estudo, o projeto foi desenvolvido através 

de uma abordagem multidisciplinar e recorrendo a uma triangulação de métodos de reco-

lha e análise de dados e à utilização de tecnologias de informação e comunicação. O 

recurso a esta abordagem só foi possível devido às características da equipa. Assim, este 

projeto foi desenvolvido por uma equipa multidisciplinar (investigadores da área do 

turismo, gestão, economia, sociologia, ensino superior e sistemas de informação). A 

maior parte dos investigadores da equipa pertence à Universidade de Aveiro. Não obs-

tante, participaram também no projeto duas investigadoras do Instituto Politécnico de 

Coimbra e uma investigadora do Instituto Politécnico do Porto. Refere-se, igualmente, 

que vários estudantes de mestrado e de doutoramento desenvolveram as suas teses no 

âmbito do projeto. Neste contexto, se o leitor tiver interesse, poderá obter informação 

mais detalhada sobre o projeto no seu website (http://action.web.ua.pt/). 

Na ótica do projeto ACTION, foram desenvolvidas sete tarefas principais: 

(1) Análise do mercado do turismo acessível; 

(2) Análise dos agentes da oferta turística; 

(3) Análise da formação em turismo acessível; 

(4) Integração dos resultados; 

(5) Conceptualização de um sistema inteligente baseado na web para o turismo 

acessível; 

(6) Validação e teste do protótipo do sistema; 

(7) Disseminação dos resultados.  

As primeiras três tarefas tiveram como objetivo analisar os três tipos de atores do sis-

tema turístico envolvidos neste projeto, nomeadamente: (i) o mercado do turismo acessí-

vel, (ii) os agentes da oferta turística e (iii) as instituições de ensino superior em Portu-

gal, que oferecem programas de ensino em turismo. Na primeira tarefa, análise do mer-

cado do turismo acessível, procurou-se, a partir de uma aprofundada análise da literatura 

existente sobre o tema e da legislação, dar voz às PcNE e às Organizações Sociais (OS) 

que lhes prestam apoio, com o objetivo de conhecer as suas características, necessidades 

e constrangimentos. Desta forma, foram realizadas entrevistas a PcNE e a OS, e adminis-

trados questionários a uma amostra de PcNE (ver figura 1.1). Na segunda tarefa, foi 

analisada a legislação existente sobre os requisitos de acessibilidade que são exigidos aos 
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agentes da oferta turística. Foi também avaliada, através de um inquérito por questioná-

rio (figura 1.1), a relevância que os agentes da oferta turística (agentes privados – produ-

tores e intermediários – e câmaras municipais) atribuem ao mercado do turismo acessível 

e o nível de acessibilidade que possuem em termos de equipamentos, produtos e espaços, 

recursos humanos com competências em turismo acessível e acessibilidade da informa-

ção. Por fim, na terceira tarefa, com o objetivo de analisar se as instituições de ensino 

superior estão a formar profissionais para trabalharem na indústria turística com compe-

tências em turismo acessível, foi realizada uma análise dos currículos dos cursos superi-

ores em turismo em Portugal e administrado um questionário aos diretores de curso e a 

uma amostra de estudantes de licenciatura e de mestrado (figura 1.1). 

 

 
Fig. 1.1. Sistematização dos métodos de recolha de dados utilizados nas primeiras quatro tare-

fas do projeto ACTION 

 

Com o intuito de integrar os dados obtidos nas três tarefas iniciais, que permitiram, 

não só conhecer melhor os três tipos de atores envolvidos no projeto, como também 

identificar o tipo de informação que gostariam de obter e o tipo de informação que esta-

riam dispostos a fornecer a um sistema de informação que permitisse a cocriação de 

experiências turísticas para o mercado do turismo acessível, foram realizados 6 focus 

group (2 com elementos da procura, 2 com agentes da oferta e 2 com diretores de cursos 
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superiores em turismo) e um workshop também com os diferentes tipos de atores envol-

vidos (figura 1.1) 

As tarefas cinco e seis tiveram como objetivo desenvolver e testar o protótipo de um 

sistema de informação para o turismo acessível que foi desenvolvido, com o nome 

acess@tour by action, envolvendo os atores referidos. Este sistema tem como objetivo, 

por um lado, promover a partilha de informação entre os atores envolvidos no turismo 

acessível, por outro, criar conhecimento que seja relevante para o desenvolvimento de 

uma indústria turística acessível e inclusiva a todos. 

Ao longo destes três anos e nove meses, foram desenvolvidas várias ações de sensibi-

lização sobre a temática em análise, como também foram divulgados alguns dos resulta-

dos obtidos, através da participação em conferências nacionais e internacionais, da pu-

blicação de artigos em revistas internacionais e da edição de um livro – ICT tools and 

applications for acessible tourism (Eusébio et al., 2021). Em novembro de 2021 (nos 

dias 25 e 26), foi realizada, na Universidade de Aveiro, uma conferência internacional – 

SSAT21: International Conference on Smart, Sustainable, Social and Accessible Tou-

rism, onde vários investigadores e profissionais do setor, nacionais e internacionais, 

discutiram temáticas pertinentes para o desenvolvimento do turismo acessível. 

1.3. Estrutura 

Este livro apresenta um conjunto de resultados obtidos no âmbito do projeto 

ACTION. Alguns destes resultados já foram objeto de análise e discussão em conferên-

cias nacionais e internacionais sobre a temática. Refere-se, de igual modo, que alguns 

dos resultados já foram também objeto de análise e discussão em artigos científicos pu-

blicados em revistas internacionais e em capítulos de livros. Portanto, os coordenadores 

deste livro pretendem, com esta obra em língua Portuguesa, não só divulgar os resulta-

dos obtidos junto de investigadores, organizações do setor turístico, organizações sociais 

que prestam apoio a PcNE, professores e estudantes de turismo, como também sensibili-

zar todos os envolvidos, na cocriação de experiências turísticas acessíveis, para a neces-

sidade de ultrapassar os obstáculos existentes e encontrar estratégias inovadoras que 

contribuam para que o turismo acessível seja uma realidade em Portugal, mas também a 

nível mundial. Com vista a dar resposta a estes objetivos, esta obra encontra-se estrutu-

rada em 6 partes, que integram 10 capítulos.  

A primeira parte é constituída pelo presente capítulo, onde são apresentados alguns 

conceitos e a relevância do turismo acessível. Nesta introdução, é também apresentado o 

projeto de investigação que esteve na base desta obra, o projeto ACTION, bem como a 

estrutura adotada nesta obra. 

A segunda parte inclui dois capítulos dedicados à análise do mercado do turismo 

acessível, em termos de necessidades, motivações, constrangimentos e estratégias de 

negociação. Assim, no segundo capítulo são analisadas as necessidades e as motivações 

das PcNE para participarem em atividades turísticas, com base nos resultados obtidos 

nas entrevistas (N=38) e nos questionários administrados (N=504) a uma amostra de 

PcNE, residentes em Portugal. Por sua vez, no terceiro capítulo, através de uma aborda-
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gem qualitativa (entrevistas a PcNE), são analisados os principais constrangimentos 

(intrapessoais, interpessoais e estruturais) que as PcNE enfrentam, quando pretendem 

participar em atividades turísticas, bem como as estratégias de negociação que utilizam 

para ultrapassar esses constrangimentos. 

A terceira parte analisa a acessibilidade da oferta turística, tanto em termos de aces-

sibilidade física, como também no que se refere às competências dos recursos humanos 

em turismo acessível e à acessibilidade da informação turística divulgada pelos agentes 

da oferta turística. Assim, no quarto capítulo, é analisada a realidade Portuguesa, em 

termos de acessibilidade da oferta turística (acessibilidade física, recursos humanos com 

formação em turismo acessível e acessibilidade da comunicação digital), tendo como 

base os resultados de um questionário administrado a uma amostra de agentes da oferta 

turística (N=654). No capítulo cinco, é avaliada a acessibilidade web de três tipos de 

agentes da oferta turística (hotéis, agências de viagens e museus) da Região Centro de 

Portugal, utilizando para o efeito duas ferramentas de análise automática, o AccessMoni-

tor e o TAW (Test de Accesibilidad Web), que usam como referência de análise o Web 

Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). 

Devido à relevância estratégica que a formação desempenha no desenvolvimento de 

atitudes positivas e na aquisição de competências para trabalhar com o mercado do tu-

rismo acessível, na quarta parte deste livro, existem dois capítulos que analisam esta 

temática. Assim, no sexto capítulo, recorrendo a uma triangulação de dados quantitativos 

e qualitativos, é apresentado um retrato da inclusão (ou não inclusão) do turismo acessí-

vel nos cursos superiores de turismo em Portugal, através de uma análise de conteúdos 

dos currículos dos cursos e ouvindo os diretores dos respetivos cursos. O capítulo sete 

complementa esta abordagem, escutando os estudantes que estão a frequentar uma licen-

ciatura e/ ou um mestrado na área de turismo, em Portugal, sobre a formação em turismo 

acessível, que é oferecida nos cursos superiores de turismo. Para tal, foi elaborado um 

questionário dirigido aos estudantes (N=508) que frequentam estes cursos, procurando 

recolher as suas perceções sobre o tipo de competências adquiridas na área do turismo 

acessível, bem como aquelas que gostariam de adquirir ao longo da sua formação.  

A quinta parte integra dois capítulos sobre o papel das tecnologias de informação no 

desenvolvimento do turismo acessível. Devido à crescente preponderância da Internet no 

turismo, no oitavo capítulo, é analisada a sua importância enquanto fonte de informação 

no âmbito das viagens turísticas para PcNE, utilizando como referência os resultados de 

um questionário administrado a uma amostra de PcNE com experiências turísticas 

(N=391). Finalmente, no capítulo nove, é apresentado o protótipo de um Sistema de 

Informação baseado na web, com o nome access@tour by action, desenvolvido no âmbi-

to do projeto ACTION, que visa eliminar as barreiras que dificultam o desenvolvimento 

do turismo acessível, através da disponibilização de informação acessível sobre a própria 

acessibilidade dos produtos e destinos turísticos, promovendo, assim, o turismo acessí-

vel. Pretende-se ainda demonstrar a importância deste tipo de soluções para uma gestão 

de informação e de comunicação mais eficaz no âmbito do turismo acessível, usando 

para o efeito a apresentação de alguns percursos informativos disponíveis no protótipo, 

sob a forma de interfaces. 
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Por fim, a sexta e última parte deste livro integra um capítulo, em que são sistemati-

zados os principais resultados apresentados e discutidos nos oito capítulos anteriores, e 

são apresentadas algumas recomendações para que o turismo acessível assuma um papel 

de destaque, não só ao nível da investigação, como também em termos de políticas pú-

blicas e estratégias empresariais. Somente com a colaboração de todos é que o turismo 

poderá ser, efetivamente, um instrumento para o desenvolvimento de sociedades inclusi-

vas. 

Referências  

Adam, I. (2019). Accommodators or non-accommodators? A typology of hotel frontline employ-

ees’ attitude towards guests with disabilities. International Journal of Hospitality Manage-

ment, 82, 22–31. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.010.  

Alves, J. P., Eusébio, C., Saraiva, L., & Teixeira, L. (2020). I want to go but I have to stay: travel 

constraints of the Portuguese accessible tourism market. Revista Turismo & Desenvolvimento, 

34, 81–97. https://doi.org/10.34624/rtd.v0i34.22348. 

Buhalis, D., & Michopoulou, E. (2011). Information-enabled tourism destination marketing: ad-

dressing the accessibility market. Current Issues in Tourism, 14 (2), 145-168. 

https://doi.org/10.1080/13683501003653361. 

Darcy, S., & Dickson, T. (2009). A whole-of-life approach to tourism: The case for accessible 

tourism experiences. Journal of Hospitality and Tourism Management, 16(1), 32–44.  

Dinis, M. G., Eusébio, C., & Breda, Z. (2020). Assessing social media accessibility: the case of the 

Rock in Rio Lisboa music festival. International Journal of Event and Festival Management, 

11(1), 26–46. https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2019-0012. 

Eisenberg, Y., & Maisel, J. (2021). Environmental Contexts Shaping Disability and Health. In 

Public Health Perspectives on Disability (pp. 107–128). Springer US. 

https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_5. 

Eurostat. (2019). Ageing Europe – 2019 Edition. Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-02-19-681. 

Eusébio, C., Teixeira, L., & Carneiro, M. J. (2021). ICT Tools and Applications for Accessible 

Tourism. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6428-8.  

Froehlich-Grobe, K., Douglas, M., Ochoa, C., & Betts, A. (2021). Social Determinants of Health 

and Disability. In Public Health Perspectives on Disability (pp. 53–89). Springer US. 

https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_3. 

INE. (2020). Projeções de População Residente 2018-2080. INE. 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=

406534255&DESTAQUESmodo=2&xlang=pt. 

Leal, N., Eusébio, C., & Rosa, M. J. (2020). Atitudes em Relação às Pessoas com Deficiência: 

uma Revisão Sistemática da Literatura. Revista Brasileira de Educação Especial, 26(4), 689–

710. https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0062. 

Liasidou, S., Umbelino, J., & Amorim, É. (2018). Revisiting tourism studies curriculum to high-

light accessible and inclusive tourism. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 19(2), 112-

125. https://doi.org/10.1080/15313220.2018.1522289.  

https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.010
https://doi.org/10.34624/rtd.v0i34.22348
https://doi.org/10.1108/IJEFM-02-2019-0012
https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_5
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-02-19-681
https://doi.org/10.1007/978-1-0716-0888-3_3
https://doi.org/10.1080/15313220.2018.1522289


9 

 

Oliver, M. (1990). The Ideological Construction of Disability. In The Politics of Disablement (pp. 

43–59). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20895-1_4.  

Organização Mundial de Saúde (OMS) (2004). Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde. Direção-Geral da Saúde.  

Pinto, P., & Pinto, T. (2020). Persons with Disabilities in Portugal – Human Rights Indicators 

2019. Observatório da Deficiência e Direitos Humanos. 

http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/en/2013-04-24-13-36-12/publications-of-oddh-

researchers/item/466-relatorio-oddh-2019.  

Sy, M. & Chang, S. (2019). Filipino employees’ attitudes toward tourists with disabilities. Asia 

Pacific Journal of Tourism Research, 24(7), 696-709. 

Thomas, C. (2007). Sociologies of Disability and Illness. Contested Ideas in Dis-ability Studies 

and Medical Sociology. Palgrave Macmillan.  

WHO. (2020). Disability. WHO. https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1.  

World Travel and Tourism Council – WTTC. (2021). Economic Impact Reports. WTTC. 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact.  

https://doi.org/10.1007/978-1-349-20895-1_4
http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/en/2013-04-24-13-36-12/publications-of-oddh-researchers/item/466-relatorio-oddh-2019
http://oddh.iscsp.ulisboa.pt/index.php/en/2013-04-24-13-36-12/publications-of-oddh-researchers/item/466-relatorio-oddh-2019
https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1
https://wttc.org/Research/Economic-Impact


10 

 

 



11 

 

 

Capítulo 2 

Necessidades e motivações das pessoas com necessidades 

especiais para participar no turismo 

Andreia Moura1[0000-0002-1722-3476], Eugénia Devile1[0000-0003-1643-5394], Celeste Eusébio2[0000-

0002-2220-5483] 

1 Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR), Unidade de Investi-

gação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC-IPC), andreiamoura@esec.pt | euge-

nia@esec.pt 
2 Unidade de investigação Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP), Depar-

tamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo (DEGEIT), Universidade de Avei-

ro, celeste.eusebio@ua.pt 

Resumo. O presente capítulo tem como objetivo analisar as necessidades e as mo-

tivações das pessoas com necessidades especiais (PcNE) para participarem em ati-

vidades turísticas. Para dar resposta a este objetivo, recorreu-se a uma metodologia 

mista (entrevistas e questionários a uma amostra de pessoas com necessidades es-

peciais residentes em Portugal). Foram realizadas 38 entrevistas e administrados 

504 questionários. Do total dos inquiridos, 113 (22,4% do total) nunca realizaram 

uma viagem turística. Dos diferentes grupos de inquiridos, são as pessoas com in-

capacidade as que revelam menor taxa de participação em atividades turísticas. Os 

resultados revelam que existem necessidades específicas deste mercado, não só em 

termos de acessibilidade física dos equipamentos e espaços, mas também em ter-

mos de serviço e atitude dos recursos humanos que trabalham no setor que, muitas 

vezes, não são conhecidas pela indústria turística. Outra necessidade importante es-

tá relacionada com a existência de informação sobre a acessibilidade dos produtos 

turísticos em canais de comunicação que sejam acessíveis. Estas necessidades de-

vem ser conhecidas e satisfeitas para que a indústria turística seja acessível e para 

que as pessoas com necessidades especiais possam participar em experiências tu-

rísticas e beneficiar, em termos de qualidade de vida, dessa participação, uma vez 

que este mercado está fortemente motivado para participar em experiências turísti-

cas. A diversão, o aumento do conhecimento, o descansar, o sair do ambiente habi-

tual e o desenvolvimento de competências são motivações muito importantes deste 

mercado.  

Palavras-chave: Necessidades; Motivações; Experiências turísticas; Pessoas com 

necessidades especiais (PcNE). 

mailto:andreiamoura@esec.pt
mailto:celeste.eusebio@ua.pt
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2.1. Introdução 

A literatura tem vindo a destacar a importância do turismo para o bem-estar e quali-

dade de vida das pessoas com necessidades especiais (PcNE) (Badia et al., 2013; Gillo-

vic & Mcintosh, 2020; Gruner et al., 2018; McCabe & Diekmann, 2015; Richards et al., 

2010; Sedgley et al., 2017), sublinhando que os benefícios dessa participação são até 

sentidos com maior intensidade para uma franja populacional que se inclui neste grupo, 

as pessoas com incapacidade (PcI), quando comparadas com outros indivíduos (Moura et 

al., 2018; McCabe & Diekmann, 2015; Kastenholz, et al., 2015; Patterson & Pegg, 

2009). Todavia, a investigação específica acerca das suas necessidades e motivações de 

viagem é ainda escassa ou limitada (Bauer, 2018; Blichfeldt & Nicolaisen, 2011; Devile 

& Kastenholz, 2018; Kim & Lehto, 2013; Özcan et al., 2021; Zhang, et al., 2017; Zhang, 

et al., 2019). 

Compreender as necessidades e motivações de viagem das PcNE e verificar se há ou 

não diferenças entre pessoas com necessidades especiais distintas são premissas críticas 

para a adaptação e adequação da oferta turística e para a promoção da participação e 

envolvimento ativo de todas as PcNE em diferentes experiências turísticas (Allan, 2015). 

Deste modo, e para alcançar estes objetivos, realizou-se um estudo empírico, utilizando 

uma metodologia mista, combinando uma abordagem qualitativa, através da realização 

de entrevistas semiestruturadas com PcNE residentes em Portugal (N=38), com uma 

abordagem quantitativa, através da aplicação de um inquérito por questionário a uma 

amostra de PcNE, também residentes em Portugal (N=504). 

Assim, sabendo que as PcNE constituem um mercado relevante e heterogéneo, com 

diferentes necessidades, restrições e motivações de viagem, esta investigação pretende 

contribuir para: (i) o aprofundamento do conhecimento científico no âmbito das necessi-

dades e motivações das PcNE; (ii) identificar as reais necessidades e motivações sentidas 

pelas PcNE, na sua perspetiva, ou seja, na primeira pessoa; e, ainda, (iii) recomendar 

medidas práticas de mitigação das necessidades identificadas e de facilitação das moti-

vações apuradas que possam vir a ser ponderadas por decisores políticos nacionais e 

internacionais e, consequentemente, executadas pelos diversos agentes e stakeholders da 

oferta turística. 

Este capítulo está dividido em cinco partes. Depois desta introdução, a segunda parte 

fornece um enquadramento teórico acerca das necessidades e motivações das PcNE. A 

terceira apresenta os procedimentos metodológicos que orientaram o desenvolvimento 

do estudo empírico. A quarta parte expõe os resultados apurados e a sua discussão à luz 

da revisão de literatura realizada. A quinta e última parte fornece as principais conclu-

sões e implicações teóricas e práticas. 
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2.2. A importância da participação no turismo para PcNE: 

Necessidades e motivações 

A importância da participação no turismo para PcNE é evidente e tem vindo a ser 

comprovada através de vários estudos (Buhalis & Michopoulou, 2011; Blichfeldt & 

Nicolaisen, 2011; Darcy et al., 2010; Devile & Kastenholz, 2018; Eusébio et al., 2021; 

Figueiredo et al., 2012; Kastenholz, et al., 2015; Kim & Lehto, 2013; Moura et al., 2018; 

McCabe & Diekmann, 2015; Ozturk et al., 2008). Neste âmbito, interessa sublinhar as 

necessidades e motivações destes visitantes, já que as suas condições de participação 

são, a priori, distintas no que diz respeito a funções corporais (mobilidade, visão, audi-

ção e cognição) e aos contextos físico e social (Eisenberg & Maisel, 2021; Froehlich-

Grobe et al., 2021; Oliver, 1990; Thomas, 2018). Especificamente, estas caraterísticas 

afetam a sua participação ao nível do apoio necessário, da adequação das condições am-

bientais e também das atitudes em relação às suas necessidades especiais (Buhalis & 

Michopoulou, 2011; Gruner et al., 2018; Verdonschot et al., 2009). Desta forma, é pos-

sível categorizar as necessidades de participação no turismo para PcNE de acordo com a 

fase de uma viagem turística (figura 2.1): (i) no planeamento de uma viagem (antes da 

participação no turismo propriamente dito); e (ii) durante a realização da viagem (ou 

durante a participação no turismo). 

 
Fig. 2.1. Necessidades de participação no turismo para PcNE 
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No que toca ao planeamento da viagem, as PcNE valorizam fontes acessíveis (Buha-

lis & Michopoulou, 2011; Darcy et al., 2010; Eusébio et al., 2021; Figueiredo et al., 

2012; Ozturk et al., 2008), com informação correta, útil e atualizada sobre o nível de 

acessibilidade e adequação dos espaços, infraestruturas e equipamentos, bem como dos 

produtos e serviços turísticos (por exemplo, acessibilidade de áreas comuns do alojamen-

to, para além do quarto, diversidade de menus de restauração e atividades adaptadas de 

animação turística). 

Durante a realização da viagem, as PcNE, para além de necessitarem de acessibilida-

de física global e da aplicação do design universal em todas as componentes de um des-

tino turístico (produtos, serviços, transportes, atrações, infraestruturas e equipamentos 

turísticos), necessitam, simultaneamente, da garantia de segurança (por exemplo, a exis-

tência de planos de segurança e evacuação específicos para PcNE em casos de emergên-

cia). Ao mesmo tempo, a disponibilização de informação rigorosa e fidedigna acerca da 

acessibilidade durante a estada é, igualmente, fundamental, não esquecendo que a comu-

nicação deve ser clara e dirigida (em braille ou língua gestual, por exemplo), incluindo 

informações indispensáveis relativas à adequação de produtos e serviços turísticos e/ou 

áreas envolventes. Por fim, destaca-se a necessidade das PcNE se sentirem num ambien-

te harmonioso e acolhedor, em que as atitudes de todos os envolvidos na atividade turís-

tica (profissionais de turismo, turistas e população local) devem ser positivas e pautadas 

por preceitos inclusivos (Buhalis & Michopoulou, 2011; Darcy et al., 2010; Figueiredo 

et al., 2012; Ozturk et al., 2008). 

Verifica-se, portanto, que as necessidades que se colocam à participação no turismo 

das PcNE são algo distintas da restante população. Contudo, constata-se que a predispo-

sição para essa participação é idêntica, apesar das suas motivações se revelarem mais 

intensas (Bauer, 2018). Assim, sabendo que a motivação é o “gatilho” do processo de 

tomada de decisão para a participação no turismo (Blichfeldt & Nicolaisen, 2011), torna-

se essencial compreender melhor as razões que levam as PcNE a desencadear esse pro-

cesso. 

No que concerne a este tema, no âmbito do turismo e lazer, destacam-se os estudos 

desenvolvidos por Crompton (1979), Dann (1981), Iso-Ahola (1982), Pearce, (1982), e 

Neulinger (1981). Nos estudos de Crompton (1979) e Dann (1981), as motivações assen-

tam nos fatores sociopsicológicos "push” (empurrar) e “pull” (puxar), ou seja, a partici-

pação no turismo baseia-se na distinção entre fatores de impulso que "empurram" ou 

impulsionam os indivíduos a participar (relacionados com os próprios desejos dos turis-

tas, internos ou intrínsecos aos indivíduos) e os fatores de atração que "puxam", atraem 

ou encorajam a participação dos sujeitos (relacionados com os atributos do destino ou da 

envolvente turística, extrínsecos ou externos aos indivíduos). 

O modelo tetra-dimensional sugerido por Iso-Ahola (1982) defende que as motiva-

ções devem ser analisadas de acordo com um esquema de recompensas psicológicas, tais 

como: fuga pessoal (para se afastar do ambiente habitual; realizar uma mudança no seu 

ritmo de vida quotidiana ou superar o mau humor), a busca pessoal (para contar a outros 

as suas experiências, para se sentir bem consigo mesmo, para experimentar coisas novas 
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por si mesmo), a fuga interpessoal (para evitar pessoas que o incomodam, para fugir de 

um ambiente social stressante ou para evitar interações com outros), e a busca interpes-

soal (para estar com pessoas com interesses semelhantes, para se aproximar de ami-

gos/família ou para conhecer pessoas novas) (Snepenger et al., 2006). 

Já Pearce (1982) sugere que os indivíduos vão construindo uma "carreira turística" ao 

longo do tempo. Isto é, as motivações dos turistas evoluem, desenvolvem-se ou alteram-

se de acordo com o nível de experiência de viagens que possuem. De qualquer modo, 

alguns anos mais tarde, Pearce e Lee (2005) avaliaram a ligação entre as motivações 

turísticas e as experiências de viagem anteriores, no que toca a turistas em trânsito para a 

Austrália, e identificaram um conjunto central de fatores de motivação que transcendeu o 

histórico de viagens anterior, designadamente fuga, relaxamento, melhoria relacional e 

autodesenvolvimento. Estes autores afirmam que os fatores supracitados compreendem a 

espinha dorsal central da motivação para todos os visitantes, porque não variam de acor-

do com o nível de experiência de viagem. 

Por sua vez, Neulinger (1981) categorizou as motivações em três tipologias: intrínse-

ca, extrínseca e a combinação das duas anteriores. As motivações intrínsecas são moti-

vações internas ao indivíduo (por exemplo, busca de bem-estar psicológico), enquanto as 

motivações extrínsecas são externas ao indivíduo, ou seja, estão relacionadas com o seu 

ambiente envolvente (por exemplo, a obtenção de recompensas monetárias relacionadas 

com a participação no turismo). A combinação destes dois tipos de motivações resulta 

num ímpeto de obtenção de benefícios (por exemplo, status social). 

Especificamente, no caso das PcNE, diversos estudos revelam uma multiplicidade de 

motivações de viagem, desde motivações sociais (por exemplo, conhecer pessoas com 

interesses semelhantes, estar com a família e amigos) até motivações pessoais (por 

exemplo, estar mais ativa fisicamente, aprender um estilo de vida mais saudável) (Ray & 

Ryder, 2003). A literatura neste campo científico tem demonstrado, simultaneamente, 

que as PcNE se envolvem em experiências turísticas, com o intuito de se desafiarem a si 

próprias (por vezes, até desejando correr riscos), de explorar novos ambientes ou de 

expandir conhecimentos (Shaw & Coles, 2004; Yau et al., 2004), mas também para usu-

fruir positivamente de experiências prazerosas que lhes confiram satisfação pessoal e 

uma sensação de bem-estar (Figueiredo et al., 2012). 

Em suma, as PcNE são naturalmente motivadas a participar em atividades de lazer, 

incluindo atividades turísticas. A fuga da rotina, o relaxamento, o empowerment e o es-

cape dos problemas pessoais são benefícios procurados pelas PcNE e pelos seus acom-

panhantes (Kim & Lehto 2012), quando se envolvem no turismo (Shi et al., 2012; Zhang 

et al., 2019). 

2.3. Metodologia 

Com o objetivo de conhecer as necessidades e motivações de PcNE relacionadas com 

a participação em atividades turísticas, foram realizadas entrevistas a uma amostra de 

PcNE e foram também administrados questionários a uma amostra de PcNE. O recurso a 

esta abordagem metodológica permite obter uma visão mais abrangente das temáticas 

que estão a ser estudadas. 
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Tanto o guião das entrevistas como o questionário foram elaborados, tendo como re-

ferencial um conjunto de estudos que têm sido realizados no que toca a estas temáticas. 

Recorreu-se às técnicas de amostragem por conveniência e bola de neve para identificar 

os participantes no estudo. No total, foram entrevistadas, entre fevereiro e abril de 2019, 

38 PcNE. O questionário foi administrado a 504 PcNE, entre julho de 2019 e janeiro de 

2020. Dos 504 inquiridos, 113 (22,4%) nunca realizaram viagens turísticas, o que evi-

dencia que as PcNE, especialmente as PcI, têm sido fortemente excluídas da participação 

em atividades turísticas. 

Em termos de métodos utilizados para a análise dos resultados, enquanto as entrevis-

tas foram analisadas com recurso à análise de conteúdo, os resultados dos questionários 

foram analisados, recorrendo a algumas estatísticas descritivas e a testes que permitem 

comparar grupos. O teste t para amostras independentes foi utilizado para comparar as 

motivações com vista a participar em atividades turísticas entre os inquiridos com inca-

pacidade (PcI) e os inquiridos com outras necessidades especiais (PcoNE). Em termos de 

perfil sociodemográfico, foram também utilizados testes estatísticos para comparar estes 

dois grupos (teste do qui-quadrado para variáveis qualitativas, e teste t para amostras 

independentes, para variáveis quantitativas).  

2.4. Resultados e discussão 

2.4.1. Necessidades especiais para a participação no turismo  

Como foi referido anteriormente, utilizou-se uma abordagem qualitativa, recorrendo 

à realização de entrevistas a pessoas com diferentes tipologias de necessidades especiais, 

de forma a identificar as suas necessidades especificas no que se refere à participação em 

atividades turísticas, envolvendo a fase do planeamento da viagem e a viagem propria-

mente dita.  

 

2.4.1.1. Perfil da amostra 

Tendo em conta o objetivo do nosso estudo, procurámos incluir na nossa amostra 

pessoas com distintos tipos de incapacidade e necessidades especiais, ou seja, pessoas 

com incapacidade motora, sensorial e intelectual, seniores e pessoas com alergias e into-

lerâncias alimentares. A tabela 2.1 apresenta as caraterísticas da amostra no que se refere 

ao tipo de incapacidade ou necessidade especial, idade, género e ocupação.  
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Tabela 2.1. Caraterização da amostra 

Participantes Tipo de incapacidade e/ou 

necessidade especial 

Idade Género Ocupação 

Entrevistado 1 Motora/sénior 74 Masculino  Reformado  

Entrevistado 2 Motora/sénior 61 Masculino  Empregado 

Entrevistado 3 Intelectual/visual 57 Feminino Atividade Ocupacional 

Entrevistado 4 Auditiva/sénior 68 Masculino  Reformado  

Entrevistado 5 Sénior 70 Feminino Reformado  

Entrevistado 6 Intelectual 25 Masculino Reformado  

Entrevistado 7 Sénior 69 Feminino Reformado  

Entrevistado 8 Sénior 71 Feminino Reformado  

Entrevistado 9 Sénior 62 Feminino Reformado  

Entrevistado 10 Motora 24 Feminino Desempregado 

Entrevistado 11 Auditiva 55 Masculino  Empregado 

Entrevistado 12 Sénior 65 Masculino  Reformado  

Entrevistado 13 Intelectual/visual 24 Masculino  Atividade Ocupacional 

Entrevistado 14 Intelectual/sénior 63 Masculino  Reformado  

Entrevistado 15 Motora 27 Masculino  Desempregado 

Entrevistado 16 Visual  35 Masculino  Empregado 

Entrevistado 17 Motora 23 Feminino Desempregado 

Entrevistado 18 Intelectual 22 Feminino Atividade Ocupacional 

Entrevistado 19 Visual/Diabetes /sénior 67 Masculino Reformado 

Entrevistado 20 Sénior 93 Masculino  Reformado  

Entrevistado 21 Motora 18 Feminino Desempregado 

Entrevistado 22 Visual  38 Feminino Empregado 

Entrevistado 23 Sénior 80 Masculino  Reformado  

Entrevistado 24 Sénior 87 Feminino Reformado  

Entrevistado 25 Sénior 87 Masculino  Reformado  

Entrevistado 26 Sénior 61 Masculino  Reformado  

Entrevistado 27 Sénior 68 Feminino Reformado  

Entrevistado 28 Sénior 77 Feminino Reformada 

Entrevistado 29 Motora 23 Masculino  Estudante  

Entrevistado 30 Intelectual 53 Feminino  Atividade Ocupacional 

Entrevistado 31 Intelectual 44 Masculino  Atividade Ocupacional 

Entrevistado 32 Motora 55 Feminino Atividade Ocupacional 

Entrevistado 33 Motora 38 Masculino  Atividade Ocupacional 

Entrevistado 34 Motora 28 Masculino  Atividade Ocupacional 

Entrevistado 35 Motora/ alergia alimentar   35 Feminino Empregado 

Entrevistado 36 Auditiva 21 masculino  Estudante  

Entrevistado 37 Auditiva 20 masculino  Estudante  

Entrevistado 38 Alergia Alimentar 22 Feminino Estudante  

  

Há 25 participantes com incapacidade, 17 participantes seniores, ou seja, com 60 ou 

mais anos, e dois têm alergia alimentar. Relativamente ao tipo de incapacidade, 11 dos 

inquiridos possuem incapacidade motora (a que correspondem 28,9% da amostra), 7 

apresentam incapacidade intelectual (18,4%), 4 têm incapacidade auditiva (10,5%) e 5 

incapacidade visual (13,2 %). Oito dos inquiridos, a que correspondem 21,1% da amos-

tra, apresentam mais do que uma das incapacidades e/ou necessidades especiais referi-

das. A maior parte dos participantes é do sexo masculino (21), representando 55,3% do 

total da amostra. No que concerne à idade, 13 participantes estão na faixa etária de 25 a 

60 anos (33,9%), 9 têm entre 18 e 24 anos (24%) e 16 têm 60 anos ou mais, correspon-

dendo a 42,1% da amostra.  
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2.4.1.2. Necessidades identificadas 

Como foi referido anteriormente, as PcNE possuem necessidades específicas nas suas 

viagens turísticas, quer no que se refere à fase do planeamento, quer durante a viagem. 

Vários estudos têm colocado em evidência a importância acrescida da fase pré-viagem, 

onde se exige uma pesquisa rigorosa da informação e um adequado planeamento, de 

forma a evitar correr riscos e enfrentar situações inesperadas. Sem dúvida que este é um 

aspeto frequente nas viagens. Não obstante, no caso das PcNE, os imprevistos podem 

traduzir-se em situações de grande vulnerabilidade e, consequentemente, de insatisfação 

para com a experiência.  

Desta forma, na fase de pré-viagem, as PcNE necessitam de informação rigorosa e 

objetiva sobre os destinos e sobre os diferentes serviços que pretendem utilizar. Todos os 

entrevistados enfatizaram esta necessidade, sendo o tipo de informação e o detalhe dessa 

informação variáveis importantes, podendo o nível de importância variar em função da 

tipologia de necessidade especial. Assim, os entrevistados com incapacidade motora 

destacam a necessidade de informação pormenorizada sobre os diferentes serviços en-

volvidos (transporte, alojamento, atrações, etc.) e, sobretudo, sobre os seus atributos 

específicos em matéria de acessibilidade:  

 

O cuidado de reservar um hotel que … estava adaptado a pessoas de mobilida-

de condicionada. (Entrevistado 29)  

Antes de reservar, procuro sempre saber as dimensões da casa de banho. Acho 

que, a nível de casas de banho, é muito complicado … falo no geral, porque já 

estive em muitos hotéis. Normalmente, eu não entro com a minha cadeira de ro-

das, com esta cadeira eu não consigo entrar na casa de banho. (Entrevistado 

32) 

Já no grupo dos entrevistados com incapacidade visual, as necessidades identificadas 

na fase pré-viagem prendem-se mais com a centralidade do alojamento, de forma a evitar 

a utilização de transportes e a garantir uma maior mobilidade e orientação, como se pode 

observar nos seguintes testemunhos: 

 

Uma das coisas que nós temos de ter muita atenção é o transporte. … temos de 

escolher um sítio onde há um mínimo de transporte. (Entrevistado 16) 

Lá está, primeiro escolher o sítio e depois tentar reunir em termos de localiza-

ção, das estruturas, tentar a boa vontade também da pessoa que nos atende 

…tentar que seja um sítio central. (Entrevistado 22) 

Foi também destacada por alguns entrevistados a importância da disponibilidade de 

algum tipo de apoio no acolhimento, quer ao nível dos próprios serviços turísticos, quer 
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de apoio mais especializado no destino, tal como se evidencia nos seguintes testemu-

nhos: 

 

Por exemplo, se for para fora, vai logo ver se há uma associação de surdos lá, 

depois tenta a comunicação com essa associação e essa associação dá-lhes os 

pontos de interesse nessa zona. (Entrevistado 36)  

Preciso de um assistente, não preciso que ande atrás de mim. Preciso em de-

terminadas coisas… dar banho, vestir. (Entrevistado 33) 

No hotel eles já sabiam que nós íamos e mostraram logo boa abertura em nos 

acolher …uma das coisas que nós questionámos é: Nós somos deficientes visu-

ais e precisamos de algum apoio. Quem chega, se não tiver nenhum tipo de ex-

plicação, andamos à procura e não vemos nada. (Entrevistado 16) 

A minha filha dá essa informação, para que, quando chego ao aeroporto, haja 

um segurança ou assim que me possa ajudar… a filha faz contactos e consegue 

que esteja alguém no aeroporto para me explicar … há uma série de caminhos 

e eu ficaria confuso. (Entrevistado 11) 

Estes últimos excertos remetem-nos para um outro aspeto, que foi transversal no dis-

curso dos nossos entrevistados: recursos humanos atentos e com formação sobre os dife-

rentes requisitos das pessoas com incapacidade ou outras necessidades especiais. Na fase 

de planeamento da viagem, estas características assumem especial relevância, dado que 

uma das estratégias utilizadas é o contacto direto com os fornecedores do serviço, para 

confirmar informação ou para solicitar informação mais detalhada.   

Depois de ver o hotel, que pareça ter acessibilidade, costumamos sempre ligar 

para lá para confirmar que realmente não tem nenhuma barreira ....eu costumo 

sempre telefonar para lá ou mandar um e-mail. (Entrevistado 21) 

Falar com pessoas ao telefone e as coisas ficarem bem esclarecidas. Mas as 

pessoas, às vezes, não têm disponibilidade ou não querem ter. (Entrevistado 29) 

Sendo a informação turística um requisito essencial para o planeamento cuidadoso 

das viagens, revela-se de grande importância que seja disponibilizada em distintos for-

matos, o que constitui mais uma necessidade específica em que se observam algumas 

falhas:  

Há páginas que não são muito acessíveis…se for uma página só com imagens 

ou com caracteres mais diferenciados, aí é um pouco mais complicado. (Entre-

vistado 16) 

No caso dos entrevistados com outras necessidades especiais, os requisitos na fase de 

planeamento da viagem integram outros cuidados: é o caso das pessoas com alergias 

alimentares, para quem garantir a disponibilidade de alimentos específicos é um aspeto 
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determinante, quer arranjando forma de os transportar para o destino, quer identificando 

locais onde os possam adquirir no destino, como se pode observar nos seguintes teste-

munhos: 

A primeira coisa que faço quando planeio uma viagem é consultar locais onde 

possa comprar alimentos sem glúten e locais onde possa ficar hospedada que 

tenham igualmente opções adequadas para mim. Também costumo fazer uma 

compilação de estabelecimentos adequados para celíacos. (Entrevistado 35) 

Eu tenho um cuidado enorme … se verificar a minha mala… levo pouca roupa 

lá dentro, levo é comida … Eu tenho a preocupação de falar sempre com o res-

ponsável pela agência …pedir que ponha uma anotação (Entrevistado 24) 

Por fim, no caso dos entrevistados seniores, foi destacada a preocupação de perma-

necer em destinos que garantam a proximidade de hospitais: 

Normalmente, procuro sempre ficar numa cidade próxima de hospitais, que te-

nha hospitais. Para mim é …uma necessidade. (Entrevistado 8) 

Como temos vindo a constatar, as necessidades específicas das PcNE são muito di-

versificadas, sendo muito importante a disponibilidade de informação objetiva sobre os 

destinos e sobre os diferentes serviços que pretendem utilizar, de forma a tomarem deci-

sões conscientes e informadas.  

Mesmo tendo em conta a preocupação com o planeamento rigoroso e a escolha dos 

serviços que melhor satisfaçam as suas necessidades específicas, os participantes do 

nosso estudo revelam que se confrontam com inúmeras necessidades que não são satis-

feitas. Os aspetos apontados são, naturalmente, muito diversificados, podendo ter um 

impacto significativo na satisfação obtida com a experiência turística, ou pondo em cau-

sa a sua segurança, ou mesmo impedindo a sua participação. Os seguintes testemunhos 

são ilustrativos: 

Então um museu torna-se um bocadinho monótono, porque não dá… para nós 

tocarmos. (Entrevistado 16) 

Cansativo … e se não houver onde descansar, então, ainda pior. (Entrevistado 

20) 

Há monumentos e sítios que não posso visitar, porque continuamos a ter falta 

de acessibilidades para quem realmente necessita (no meu caso, por exemplo, 

tenho muita dificuldade com escadas), não esquecendo também algumas ruas 

que estão péssimas, o que me obriga a andar com muito mais cuidado e bem 

mais devagar exatamente para não cair. (Entrevistado 32) 

Se tiver uma escada, nem que seja um degrau, eu não entro. ... A minha cadeira 

pesa mais de 140 kilos. (Entrevistado 33) 
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A entrada nas piscinas não está preparada para estas crianças. (Entrevistado 

10) 

Raramente ando de comboio, uma vez que é difícil para mim descer do com-

boio, tenho sempre medo de cair para a linha, porque quase sempre fica muito 

longe da gare.  (Entrevistado 32) 

A questão da sinalização dos quartos … e aquela situação dos cartões …. A li-

gação dos ares condicionados, da ligação das luzes, porque era tudo touch. E o 

touch, é tudo muito bonito, mas, se não tiver nenhum tipo de indicação, para 

nós é mais complicado… era tudo tátil. (Entrevistado 65) 

Por vezes, para satisfazer as necessidades específicas dos participantes, basta ter em 

atenção pequenos pormenores que podem traduzir-se em melhorias significativas na 

experiência vivida, por exemplo, ajustar a duração das visitas e disponibilizar espaços de 

repouso, onde as pessoas se possam sentar e descansar, como foi evidenciado por alguns 

participantes com limitações de mobilidade:  

Muito importante: Nós termos uns banquinhos para nos sentarmos ao longo da 

visita. (Entrevistado 23) 

É em relação às visitas, o tempo das visitas. Às vezes, é longo para nós e não há 

uma cadeira para nós nos sentarmos …é muito tempo de pé.  (Entrevistado 25) 

A necessidade de formação dos profissionais do setor emergiu, novamente, como um 

aspeto central e transversal aos diferentes tipos de necessidades especiais: 

Sei lá. Instruir as pessoas. Dar-lhe conhecimento do que é que cada cidadão… 

necessita para andar bem… Porque, se eu falasse a um nutricionista, porque 

um nutricionista sabe disso. (Entrevistado 24) 

“Não temos elevador, mas agarramos em si”. Isto é das coisas mais péssimas 

que pode haver. Uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção… 

as (outras) pessoas julgam que é levar um saco de batatas. (Entrevistado 1) 

Constatamos, então, a importância atribuída à formação neste domínio, promovendo 

também uma atitude assertiva e facilitadora, potenciando a disponibilidade dos profis-

sionais de turismo para resolver certos obstáculos, inclusive no que respeita ao nível de 

comunicação e da relação com o outro. 

 

2.4.2. Motivações das PcNE para participarem no turismo  

Com o objetivo de conhecer as motivações das PcNE para participar em viagens tu-

rísticas, neste capítulo são apresentados apenas os resultados obtidos no questionário. Os 

resultados são analisados, comparando os dois grandes grupos que integram o mercado 
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do turismo acessível (PcI – física, auditiva, visual e intelectual – e PcoNE– seniores, 

grávidas, pessoas com alergias respiratórias e pessoas com alergias alimentares). 

 

2.4.2.1. Perfil da amostra 

Do total de 504 inquiridos com necessidades especiais que responderam ao questio-

nário, 355 (70,4% da amostra) fazem parte do grupo de PcI e 144 (29,6%) integram o 

grupo das PcoNE (tabela 2.2.). Em termos de tipos de incapacidade, foram inquiridas: (i) 

173 pessoas com incapacidade intelectual; (ii) 158 pessoas com incapacidade física, (iii) 

63 pessoas com incapacidade visual; e (iv) 33 pessoas com incapacidade auditiva. 

Em termos de género, existe uma maior proporção de respondentes do género mascu-

lino, principalmente no grupo de PcoNE. A maioria dos inquiridos são solteiros, princi-

palmente no grupo de PcI. Apesar de mais de metade dos inquiridos possuir o ensino 

secundário ou superior (54,2%), existe uma maior predominância de pessoas com baixas 

habilitações literárias no grupo das PcI. Observa-se, também, que existe uma elevada 

predominância de PcI que não estão a desempenhar uma atividade profissional. 
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Tabela 2.2. Perfil sociodemográfico dos inquiridos: diferenças entre PcI e PcoNE 

N % N % N % Valor p

Género

   Masculino 187 37,10 164 46,20 23 15,40 42,554 0,000

   Feminino 317 62,90 191 53,80 126 84,60

Estado civil

   Solteiro 270 53,70 233 65,80 37 24,80 85,593 0,000

   Casado/união de facto 176 35,00 81 22,90 95 63,80

   Divorciado/separado 39 7,80 30 8,50 9 6,00

   Outro 18 3,60 9 2,80 8 5,40

Habilitações literárias

   Inferior ao ensino básico 41 8,40 39 11,4 2 1,4 82,362 0,000

   Ensino básico - 1º ciclo 57 11,60 41 12,00 16 10,80

   Ensino básico - 2º ciclo 39 7,90 31 9,00 8 5,40

   Ensino básico - 3º ciclo 88 17,90 78 22,70 10 6,80

   Ensino secundário 114 23,20 88 25,7 26 17,60

   Ensino superior 152 31,00 66 19,20 86 58,10

Situação perante o emprego

   Doméstica 13 2,60 7 2,00 6 4,00 64,429 0,000

   Reformado 84 17,00 51 14,70 33 22,10

   Empregado por conta de outrem 132 26,70 68 19,70 64 43,00

   Empregado por conta própria 16 3,20 7 2,00 9 6,00

   Desempregado 71 15,30 53 15,30 18 12,10

   Outra 179 36,2 160 46,2 19 3,8

N Média N Média N Média Valor p

Idade 492 42,19 343 40,66 149 45,72 2,87 0,004

Test tTotal da amostra

PcoNE Qui-quadrado
Perfil sociodemográfico

Total da amostra PcI

PcI PcoNE
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2.4.2.2. Motivações para participar em atividades turísticas 

Os resultados obtidos no questionário revelam claramente que as PcNE estão forte-

mente motivadas para participar em atividades turísticas, devido aos benefícios que pro-

curam atingir. Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa “discordo completamente” e 5 

“concordo completamente”, todas as motivações enunciadas na tabela 2.3 apresentam 

um valor médio igual ou superior a 3,3. Porém, destacam-se como principais motivações 

a diversão (“ser feliz” e “divertir-me”). Assim, a participação em atividades turísticas 

poderá ter um papel importante para que as PcNE tenham uma vida muito mais satisfató-

ria, algo que, por vezes, pode ser difícil devido aos múltiplos constrangimentos que en-

frentam diariamente.  

Aumentar os conhecimentos (“explorar novos locais”, “aprender coisas novas”, “co-

nhecer novas culturas e formas de vida” e “conhecer pessoas diferentes”) e descansar e 

sair do ambiente habitual (“relaxar e descansar” e “sair de casa e escapar da minha rotina 

diária”) destacam-se, igualmente, como motivações muito importantes para os inquiri-

dos. O turismo pode desempenhar um papel fulcral para que este grupo aumente os seus 

conhecimentos e possa ter um papel mais interventivo na sociedade, podendo também 

ajudar a esquecer muitos dos problemas que enfrentam na sua vida diária, contribuindo 

para um aumento do seu bem-estar e da sua qualidade de vida 

Apesar da literatura (Moura et al., 2022) destacar os elevados benefícios que as 

PcNE, especificamente as PcI, podem obter com a participação em atividades turísticas 

em termos de desenvolvimento pessoal, nomeadamente em termos de competências 

sociais (“desenvolvimento de amizades”) e de autonomia (“desafiar-me”, “ser mais au-

tónomo”), os resultados deste estudo revelam que estes benefícios ainda não são muito 

percecionados pelos inquiridos. Este facto poderá estar relacionado com as baixas expec-

tativas que este grupo poderá ter em termos de desenvolvimento pessoal, mas também 

com o tipo de atividades em que tem participado. Neste sentido, é fundamental proporci-

onar experiências turísticas que promovam o desenvolvimento de competências, nomea-

damente em termos de autonomia e socialização. 
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Tabela 2.3. Motivações para participar em atividades turísticas das PcNE: diferenças entre PcI e PcoNE 

N Média N Média N Média Valor p

Ser feliz 468 4,63 324 4,65 144 4,57 -1,116 0,265

Divertir-me 470 4,61 326 4,63 144 4,57 -0,774 0,439

Explorar novos locais 469 4,54 325 4,49 144 4,65 1,940 0,053

Aprender coisas novas 469 4,51 325 4,48 144 4,58 1,121 0,263

Relaxar e descansar 470 4,36 326 4,35 144 4,37 0,148 0,882

Sair de casa e escapar da minha rotina diária 469 4,34 324 4,37 145 4,27 -0,955 0,340

Experimentar diferentes culturas e formas de vida 439 4,33 297 4,32 142 4,36 0,320 0,749

Conhecer pessoas diferentes 465 4,20 324 4,20 141 4,18 -0,230 0,818

Experimentar a gastronomia e produtos típicos do destino 468 4,19 325 4,16 143 4,27 0,939 0,348

Viver experiências emocionantes 452 4,19 309 4,23 143 4,12 -0,935 0,350

Melhorar a minha saúde/bem-estar 451 4,16 315 4,17 136 4,13 -0,414 0,679

Sentir que sou capaz 430 4,04 305 4,11 125 3,86 -2,050 0,041

Estar num ambiente calmo 465 4,02 323 4,11 142 3,80 -3,011 0,003

Desenvolver amizades 462 3,97 323 4,07 139 3,73 -2,781 0,006

Desenvolver competências em áreas que são importantes para mim 408 3,87 283 3,94 125 3,71 -1,656 0,099

Desafiar-me 445 3,87 305 3,93 140 3,72 -1,607 0,109

Ser mais autónomo 394 3,75 284 3,87 110 3,44 -2,713 0,007

Aprender mais sobre mim 444 3,72 308 3,86 136 3,43 -3,223 0,001

Dar uma pausa aos cuidadores 248 3,33 188 3,41 60 3,08 -1,446 0,149

Mostrar aos outros que sou uma pessoa dinâmica 417 3,30 299 3,59 118 2,57 -6,303 0,000

Motivações *
Total da amostra PcI PcoNE Test t

 
Notas: * - As motivações para participar em atividades turísticas foram medidas através de uma escala de Likert de 5 pontos, onde 1 significa “dis-

cordo completamente” e 5 “concordo completamente”. 

A bold estão identificados os valores mais elevados, quando existem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. 
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A comparação entre as motivações para participar em atividades turísticas das PcI e 

das PcoNE (tabela 2.3) revela que existem algumas diferenças estatisticamente significa-

tivas relacionadas com o desenvolvimento de competências sociais e de autonomia 

(“sentir que sou capaz”, “estar num ambiente calmo”, “desenvolver amizades”, “ser mais 

autónomo”, “aprender mais sobre mim e mostrar aos outros que sou uma pessoa dinâmi-

ca”), sendo as PcI as que mais revelam este tipo de motivações, quando comparadas com 

os inquiridos com outras necessidades especiais. Estes resultados vêm reforçar o papel 

que o turismo poderá desempenhar na melhoria das competências socais das PcI, o que 

lhes permitirá ter uma participação mais ativa na sociedade, nomeadamente, enveredan-

do por programas de formação e assumindo um papel cada vez mais ativo no mercado de 

trabalho. 

2.5. Conclusões e contribuições 

Em conclusão, a presente investigação permitiu identificar as principais necessidades das 

PcNE no âmbito da participação do turismo e verificar que existem, de facto, diferenças 

entre pessoas com necessidades especiais, designadamente entre PcI – física, auditiva, 

visual e intelectual – e PcoNE – seniores, grávidas, pessoas com alergias respiratórias e 

pessoas com alergias alimentares. 

As necessidades identificadas dividem-se em duas grandes dimensões, de acordo com 

a revisão de literatura realizada: pré-viagem e durante a viagem. No período pré-viagem, 

verificou-se que as necessidades das PcNE gravitam, essencialmente, em torno de fontes 

de informação fidedignas, rigorosas e objetivas acerca da acessibilidade e disponibilida-

de de produtos, serviços e equipamentos que sirvam as suas necessidades especiais. Nes-

te contexto, apuraram-se algumas diferenças, no grupo das PcI, em que os indivíduos 

com incapacidade motora destacam a importância da disseminação de informação por-

menorizada acerca das várias componentes da oferta turística, enquanto os indivíduos 

com incapacidade visual sublinham a relevância da centralidade da sua localização, co-

mo garantia de orientação. Ao mesmo tempo, este estudo revela ainda uma necessidade 

pouco estudada na literatura, relacionada com a disponibilização de apoio especializado 

no acolhimento dos turistas com necessidades especiais nos destinos turísticos, que vá 

para além da acessibilidade e adequação de algumas componentes da oferta. Durante a 

experiência turística, verificou-se que as necessidades das PcNE se relacionam maiorita-

riamente com a formação dos recursos humanos do setor do turismo. Apontam-se como 

necessidades: conhecimentos acerca de como lidar com as PcNE, competências de co-

municação e capacidades sociais que lhes permitam desenvolver atitudes assertivas e 

facilitadoras da participação de PcNE no turismo. Para além disso, na perspetiva das 

PcNE, é ainda necessário ajustar a duração das visitas ou atividades turísticas e criar ou 

adaptar espaços de repouso. 

Apesar destas necessidades e restrições, foi possível constatar que as PcNE assumem 

estar fortemente motivadas a participar no turismo, principalmente por motivos de diver-

são ou entretenimento. Para além desta motivação predominante de busca de divertimen-

to, na perspetiva das PcNE, o turismo é uma atividade que lhes poderá proporcionar o 
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aumento de conhecimento, descanso e uma oportunidade de quebra com o quotidiano ou 

ambiente habitual. No caso particular das PcI, é possível acrescentar motivações da esfe-

ra do desenvolvimento pessoal, especificamente intenções de desenvolvimento de com-

petências sociais. 

Por conseguinte, este estudo fornece implicações teóricas e práticas muito relevantes 

acerca de um tema que tem sido pouco aprofundado na literatura. Em termos teóricos, 

este estudo contribui para expandir o conhecimento sobre as necessidades e motivações 

turísticas das PcNE, comprovando que estas estão conscientes das necessidades e restri-

ções que têm de enfrentar para participar no turismo, mas revelam que, apesar disso, se 

encontram particularmente motivadas para se envolverem em experiências turísticas. Os 

resultados apurados corroboram a literatura no contexto das necessidades ou restrições 

identificadas, mas o mesmo já não acontece no que concerne a motivações. Dos vários 

estudos analisados, são referidos maioritariamente fatores motivacionais de cariz social e 

pessoal, tendo-se demonstrado no presente estudo que não parecem existir diferenças 

relevantes em relação às motivações turísticas das pessoas sem necessidades especiais e 

que as motivações das PcNE são essencialmente de caráter recreativo (diversão, diverti-

mento, entretenimento). Ainda no âmbito teórico, é imprescindível sublinhar dois fatores 

distintivos desta investigação em comparação com estudos anteriores: (i) a abordagem 

metodológica utilizada, integrando técnicas de recolha de informação qualitativa e quan-

titativa, e (ii) a heterogeneidade e dimensão da amostra. 

Em termos práticos, os resultados apontam inequivocamente para a importância da 

adequação e ajuste dos destinos turísticos por forma a permitir a plena inclusão de todos 

os indivíduos no turismo. Nesta ótica, governos e decisores políticos, nacionais e inter-

nacionais, têm o dever de desenvolver modelos ou filosofias de gestão com base no tu-

rismo acessível e sustentável, que ajudem a mitigar as necessidades identificadas e a 

promover a inclusão, o conhecimento e o bem-estar (diversão, descontração e evasão). 

Por seu turno, as empresas do setor do turismo deveriam unir esforços e constituir redes 

de parceiros (formais ou informais) com organizações sociais (que prestam apoio a 

PcNE) que permitissem a implementação prática desses modelos, a custos razoáveis, 

proporcionando oportunidades de partilha de materiais e equipamentos (ajudas técnicas 

ou transportes acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada, a título de exemplo). 

A partir destas redes, seria possível criar experiências turísticas acessíveis que fossem ao 

encontro das motivações apuradas na presente investigação. Por exemplo, sabendo que 

uma das motivações importantes do grupo das PcI está relacionada com o fator desen-

volvimento pessoal/socialização, as empresas turísticas poderiam adaptar os seus servi-

ços e produtos para formatos de cocriação (tais como, oficinas de artesanato, enoturismo 

ou gastronomia), encorajando a interação entre turistas e destes com as comunidades 

locais. No caso das PcoNE, sabendo que um dos principais fatores motivacionais se 

prende com a expansão do conhecimento, poderia ser interessante criar aplicações mó-

veis que fornecessem informações acessíveis e fidedignas acerca de pontos de interesse 

ou atrações turísticas sobre os destinos. 

Por fim, é igualmente imprescindível salientar algumas limitações deste estudo: (i) o 

estudo foi realizado em Portugal, refletindo apenas a perspetiva dos indivíduos que aí 
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residem; (ii) a técnica de amostragem, bola-de-neve, poderá revelar-se também como 

limitação. Estas limitações permitem retirar ensinamentos para o futuro e sugerir novos 

caminhos investigativos, designadamente: (i) o desenvolvimento de estudos longitudi-

nais e comparativos (noutros países / sociedades) e (ii) a utilização de técnicas de amos-

tragem probabilística. Assim, sugere-se que é fundamental dar continuidade à investiga-

ção nesta área do conhecimento, realizando mais estudos, com amostras maiores e du-

rante vários períodos ao longo do tempo. 
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Constrangimentos e estratégias de negociação das pessoas 

com necessidades especiais para participarem na atividade 

turística 
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Resumo. Pretende-se com este capítulo compreender, por um lado, as principais 

barreiras com que se deparam as pessoas com necessidades especiais (PcNE) no 

âmbito das suas viagens turísticas e, por outro, compreender de que forma se adap-

tam no sentido de as ultrapassar ou atenuar. Para atingir estes objetivos, optou-se 

por uma abordagem metodológica qualitativa, através da realização de entrevistas 

semiestruturadas a um conjunto de 38 pessoas com diferentes incapacidades e/ou 

necessidades especiais. Os resultados revelam a existência de um grande número 

de constrangimentos relacionados, quer com as caraterísticas individuais das 

PcNE, quer também com os que resultam da relação com outras pessoas. Mesmo 

assim, as PcNE continuam a participar em atividades turísticas, utilizando estraté-

gias distintas para ultrapassar ou atenuar os constrangimentos encontrados. Foram 

também observadas algumas disparidades nos constrangimentos, de acordo com o 

tipo de necessidades especiais, embora muitos constrangimentos sejam transversais 

a todos os participantes. O capítulo termina com algumas implicações e recomen-

dações para o setor do turismo e para outros atores, que podem ser adotadas no 

sentido de tornar a prática turística acessível a todas as pessoas.  

 

Palavras-chave: Turismo; Barreiras; Estratégias de negociação; Pessoas com ne-

cessidades especiais (PcNE). 
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3.1. Introdução  

No final dos anos 90, Koffi Annan, então Secretário-Geral das Nações Unidas, afir-

mava que as pessoas com incapacidade viviam num quadro de exclusão estrutural que 

tinha efeitos perniciosos, não só para estas pessoas e suas famílias, mas também para 

toda a sociedade, uma vez que afetava o seu desenvolvimento económico e social (Gui-

marães, 2002). Trata-se de uma exclusão estrutural que resulta em inúmeras barreiras à 

participação destes indivíduos em vários domínios da sociedade (Barnes et al.,1999; 

Barnes & Mercer, 2005; Oliver, 1996), incluindo na atividade turística.  

Em 2006, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (CDHD) (Resolução 61/2006). Este documento 

reconheceu a participação em atividades de lazer como um direito e sublinhou que os 

estados signatários deveriam criar condições para que os cidadãos com incapacidade 

pudessem participar, em igualdade de circunstâncias, com os demais cidadãos na vida 

cultural, no desporto e no lazer (artigo 30º). Em Portugal, a CDHD, juntamente com o 

Protocolo Opcional, foi aprovada e ratificada, em 2009, através das Resoluções da As-

sembleia da República no 56/2009 e 57/2009 e dos Decretos do Presidente da República 

no 71/2009 e 72/2009.  

Não obstante, estudos sobre pessoas com necessidades especiais (PcNE), que inclu-

em pessoas com incapacidade (PcI) e pessoas com outras necessidades especiais (Pco-

NE) relacionadas com a saúde ou condições físicas, continuam a evidenciar baixos ní-

veis de participação na sociedade em comparação com outros cidadãos (Melbøe & Yt-

terhus, 2017; Solish et al., 2003). Esta baixa participação tem múltiplas causas. As carac-

terísticas do ambiente físico e da rede de transportes, as barreiras de comunicação, a falta 

de informação em formato acessível, os baixos recursos financeiros e o preconceito soci-

al são comummente apontadas como as principais causas para os baixos níveis de parti-

cipação deste grupo na sociedade (Freund et al., 2019; Gillovic, 2019; Innes et al., 2016; 

Reynolds, 2002; Russell, 2009), sendo, sobretudo, constrangedoras para pessoas com 

elevado nível de dependência (por exemplo, pessoas com incapacidades intelectuais 

severas, ou com elevadas necessidades  de apoio) (Melbøe & Ytterhus, 2017; Venema et 

al., 2018; Verdonschot et al., 2009).  

Alguns estudos têm evidenciado que a participação em atividades turísticas melhora 

o bem-estar e a qualidade de vida das PcNE (Innes et al., 2016; Morgan et al., 2015; 

Richards et al., 2010; Yau et al., 2004). Assim, apesar dos inúmeros constrangimentos, 

estas pessoas tendem a adotar estratégias para conseguirem participar nessas atividades 

(Devile et al., 2012; 2018; Jackson, 2000). Deste modo, através de estratégias de negoci-

ação (modificação de hábitos de turismo e de lazer, ou alteração de aspetos das suas 

vidas) conseguem, não eliminar os diferentes constrangimentos, mas concretizar a sua 

participação (Jackson, 2000).  

O presente capítulo tem como objetivo discutir os constrangimentos e estratégias de 

negociação das PcNE com vista a participarem na atividade turística. Para tal, o capítulo 

será organizado em cinco pontos. Depois desta introdução, será apresentada uma contex-

tualização teórica do tema em análise, nomeadamente as principais barreiras à participa-



33 

 

ção e as estratégias utilizadas para as superar (ponto 3.2). Seguidamente, será apresenta-

da a metodologia utilizada (ponto 3.3) e, subsequentemente, os principais resultados 

(ponto 3.4). O capítulo termina com uma descrição das principais conclusões obtidas e 

algumas sugestões para aumentar o nível de participação das PcNE em atividades turísti-

cas (ponto 3.5). 

3.2. A participação das PcNE na atividade turística: principais 

barreiras e as estratégias utilizadas para as ultrapassar  

3.2.1. Barreiras à participação 

Sabendo que, à partida, todas as pessoas enfrentam inibidores para viajar, que se si-

tuam sobretudo ao nível dos fatores tempo e rendimento disponível, as PcNE enfrentam, 

além destas, uma panóplia de barreiras específicas que impedem ou limitam as suas op-

ções de viagem. Este é um tema que, nos últimos anos, tem vindo a registar um crescente 

interesse por parte dos investigadores da área do turismo. Os estudos desenvolvidos 

analisam as barreiras (também designadas de inibidores ou constrangimentos) que se 

colocam à participação das PcNE sobre diferentes abordagens, procurando, por um lado, 

identificar essas barreiras e perceber como podem ser ultrapassadas ou eliminadas e, por 

outro, compreender como é que influenciam a motivação e os fatores que afetam a deci-

são de viajar. 

O paradigma dos inibidores à participação no lazer tem sido utilizado, com frequên-

cia, no sentido de analisar os inibidores percebidos por pessoas com incapacidade na sua 

participação turística. Segundo este paradigma, e de acordo com Crawford e Godbey 

(1987), estas barreiras ou constrangimentos, são de vária ordem e podem assumir-se 

numa lógica tridimensional: intrapessoais, interpessoais ou estruturais. Os inibidores 

intrapessoais dizem respeito às caraterísticas individuais e estão associados com o estado 

psicológico, funcionamento físico ou capacidade cognitiva do indivíduo (Crawford & 

Godbey, 1987; Smith, 1987). Esses fatores parecem influenciar de forma mais intensa as 

pessoas com incapacidade, resultando em sentimentos de vulnerabilidade, ansiedade e 

stress (Darcy, 2009; Devile et al., 2010, Parker et al., 2007; Daniels et al., 2005; Ri-

chards et al., 2010, Devile e Kastenholz, 2018) que afetam a satisfação obtida com as 

experiências turísticas e podem impedir o desejo de viajar no futuro.  

Os inibidores interpessoais resultam de interações com o outro, quer seja os da rede 

social do indivíduo, quer sejam estranhos, como os fornecedores de serviços, ou outras 

pessoas, ou por falta de companhia para participar em determinadas atividades (Craw-

ford & Godbey, 1987; Smith, 1987). No contexto do envolvimento das PcNE no turis-

mo, os fatores inibidores mais frequentemente identificados na literatura científica inclu-

em: atitudes dos profissionais do turismo (Daruwalla & Darcy 2005; Smith, 1987; Devi-

le et al., 2010; Devile & Moura, 2021,), atitudes sociais (Daruwalla & Darcy 2005; 

Smith, 1987; Daruwalla & Darcy, 2005; Yau et al., 2004), pobre qualidade de serviços 

nas dimensões de interação (Darcy, 2002; Yau et al., 2004), companhia de viagem 

(Blichfeldt & Nicolaisen, 2011; Yau et al., 2004; Devile & Kastenholz, 2018), barreiras 
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de comunicação (Smith, 1987; Yau et al., 2004), falta de estímulo para viajar (Yau et al., 

2004; Packer et al., 2007) ou até desincentivo por parte de amigos e familiares.  

Por fim, os inibidores estruturais estão associados ao contexto mais vasto e externo 

da pessoa (Crawford & Godbey, 1987), como é o caso da falta de tempo disponível, 

constrangimentos financeiros, falta de transporte adequado, e muitos outros relativos aos 

atributos do destino. Embora o seu impacto, diversidade e intensidade possam variar de 

acordo com o tipo de incapacidade ou necessidade especial, os constrangimentos estrutu-

rais identificados na literatura científica parecem ser transversais aos diferentes grupos.  

A maioria dos estudos publicados neste domínio foca-se no grupo das pessoas com 

incapacidade motora (por exemplo, Daniels et al., 2005; Evcil, 2018; Tao et al, 2019; 

Poria et al., 2009; Devile & Moura, 2021), que coloca em evidência um vasto número de 

fatores relacionados com a falta de acessibilidade dos espaços e ambientes em diferentes 

níveis da oferta turística e com falta de informação disponível sobre a acessibilidade da 

oferta. Em menor número, a investigação publicada sobre as pessoas com incapacidade 

visual (por exemplo, Devile & Kastenholz, 2018; Kong & Loi, 2017; Poria et al., 2009) 

permite identificar outro tipo de barreiras relacionadas com a ausência de serviços adap-

tados, a falta de informação em formato acessível e, sobretudo, a falta de formação dos 

profissionais do turismo. Esta dimensão dos recursos humanos e a informação específica 

disponibilizada parece, aliás, ser transversal aos diferentes estudos sobre as PcNE nas 

suas práticas turísticas.  

 

3.2.2. Estratégias de negociação  

Uma vez que as barreiras que se colocam à participação das PcNE não são estáticas, 

ou seja, são contínuas e evolutivas (Daniels et al., 2005), devem ser adotadas estratégias 

para as ultrapassar. Assim, para ultrapassar as restrições identificadas e para melhor 

desfrutar das atividades turísticas, os indivíduos são impelidos a considerar diversas 

soluções ou estratégias de negociação (Yau et al., 2004; Landby, 2019). 

A negociação de barreiras ou constrangimentos à participação no turismo implica a 

adoção de estratégias inovadoras que podem ser categorizadas de acordo com o modelo 

de Crawford e Godbey (1987) em: (i) estratégias cognitivas (baseadas na alteração da 

perceção do valor atribuído às experiências turísticas), utilizadas, principalmente, para 

ultrapassar constrangimentos intrapessoais; (ii) estratégias comportamentais (com base 

na modificação de comportamentos habituais ou de vida diária, tais como horários), para 

superar obstáculos interpessoais e (iii) estratégias de informação (baseadas na alteração 

dos meios e vias de informação), para mitigar barreiras estruturais (Jackson & Rucks, 

1995). 

No âmbito das estratégias cognitivas, destaca-se o fortalecimento de algumas carate-

rísticas da psicologia positiva, tais como o fortalecimento mental, autodeterminação, 

autoconfiança, concentração e memória (Daniels et al., 2005; Devile & Kastenholz, 

2018; Richards et al., 2010). No que concerne a estratégias comportamentais, sublinha-

se uma das soluções mais simples e frequentes: viajar com companhia (por exemplo, 

família ou amigos) e/ou pedir ajuda a outras pessoas durante a viagem (profissionais do 

setor turístico ou mesmo outros turistas). No seio das estratégias de informação, ressal-
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vam-se a organização minuciosa e o planeamento pormenorizado de uma viagem de 

turismo, como a pré-planificação e pesquisa de informação prévia sobre prestadores de 

serviços turísticos (Blichfeldt & Nicolaisen, 2011; Daniels et al., 2005; Devile & Kaste-

nholz, 2018; Devile & Moura, 2021; Yau et al., 2004).  

Neste contexto, sabendo que a literatura sobre as estratégias de negociação utilizadas 

pelas PcNE para ultrapassar os constrangimentos de viagem a fim de participar em ativi-

dades turísticas é ainda muito escassa (Daniels, et al., 2005; Devile & Kastenholz, 2018; 

Landby, 2019), e constatando-se que existe uma interligação de reciprocidade entre bar-

reiras e estratégias de negociação, já que ambas são dinâmicas, interativas e evolutivas, 

influenciadas por uma grande variedade de fatores pessoais e sociais (Devile & Moura, 

2021; Moura et al., 2022), sugere-se que estes dois tópicos científicos devam ser analisa-

dos em conjunto, justificando a importância da presente investigação. 

 

3.3. Metodologia  

As metodologias de tipo qualitativo são consideradas mais adequadas no caso de aná-

lise de temáticas ou categorias sociais que apresentam alguma dificuldade, como as 

PcNE (Denscombe, 2007), no sentido de ser possível reunir informação mais aprofunda-

da. Neste trabalho optou-se pela aplicação de entrevistas semiestruturadas para recolher 

informação acerca das barreiras enfrentadas no contexto da participação das PcNE na 

atividade turística e das estratégias utilizadas para as ultrapassar. 

 

3.3.1. Recolha de dados 

O procedimento de recolha de dados encetou-se com a identificação dos potenciais 

participantes, a partir de organizações sociais, parceiras do grupo de investigação que 

desenvolveu este estudo. Assim, foi solicitado a cada uma destas organizações que indi-

cassem ou recomendassem potenciais indivíduos a entrevistar. Deste modo, podemos 

classificar a técnica de amostragem utilizada como sendo de conveniência e bola de 

neve, também para aumentar o número de participantes e incluir diversidade na amostra 

em termos de necessidades especiais. Na sequência deste procedimento, entrevistaram-se 

38 indivíduos adultos que apresentam diferentes necessidades especiais relativamente à 

sua participação em atividades turísticas. As entrevistas foram realizadas entre fevereiro 

e abril de 2019. 

O instrumento de recolha de dados foi concebido com o intuito de conceder total li-

berdade de expressão aos participantes do estudo (Quivy & Campenhoudt, 1992) para 

que estes pudessem falar de forma voluntária e espontânea sobre as temáticas em análise. 

Deste modo, o guião de entrevista incluía três grupos principais de perguntas abertas 

relacionadas com: (1) perfil sociodemográfico; (2) constrangimentos à participação turís-

tica (Crawford & Godbey, 1987; Wan, 2012; Kong & Loi, 2017) e (3) estratégias de 

negociação para ultrapassar restrições de viagem (Daniels et al., 2005; Devile & Kaste-

nholz, 2018; Landby, 2019; Yau et al, 2004). 
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As entrevistas foram realizadas, maioritariamente, de forma presencial, pela mesma 

investigadora e em língua portuguesa, com uma duração média de 40 minutos, tendo 

sido gravadas em áudio e posteriormente transcritas com o conhecimento e concordância 

dos entrevistados. Por fim, é de notar que, em alguns casos, para facilitar a comunicação, 

a entrevista foi realizada com a ajuda de um cuidador ou de um tradutor de língua gestu-

al portuguesa. 

 

3.3.2. Análise de dados 

A análise de dados foi realizada através da técnica de análise de conteúdo. Esta análi-

se desenrolou-se com base numa abordagem mista, através de um processo evolutivo de 

codificação, com base na revisão de literatura efetuada e na análise dos tópicos mais 

frequentemente referidos e destacados pelos entrevistados. 

Esta abordagem mista e dinâmica permitiu identificar categorias correspondentes aos 

constrangimentos identificados na literatura (constrangimentos intrapessoais, interpesso-

ais e estruturais) e criar novas categorias de estratégias para ultrapassar estes constran-

gimentos (planeamento de viagens, estratégias cognitivas e de negociação interpessoal), 

maioritariamente identificadas na análise da transcrição das entrevistas. Durante este 

procedimento, alguns códigos foram ainda divididos em categorias e subcategorias rela-

cionadas com os constrangimentos (por exemplo, "limitação física", "profissionais de 

turismo" ou "transporte") e com as estratégias de negociação (por exemplo, "seleção de 

prestadores de serviços", "atitude pessoal" ou "companhia de viagem"). 

Finalmente, realizou-se uma análise comparativa entre pessoas com diferentes neces-

sidades especiais, tendo por base a frequência das referências de codificação ou declara-

ções repetidas (expressões, afirmações ou frases representativas de um determinado 

tema, categoria ou subcategoria) (Denscornbe, 2007). 

3.4. Resultados e discussão  

3.4.1. Perfil da amostra 

Tendo em conta os objetivos do nosso estudo, procurámos incluir na amostra pessoas 

com distintas tipologias de necessidades especiais, sendo que alguns dos entrevistados 

apresentam mais do que uma dessas necessidades. No que toca à idade, a tabela 3.1. 

mostra que 13 entrevistados têm entre 25 e 60 anos de idade, 9 têm idades entre os 18 e 

os 24 anos e os restantes têm 60 ou mais anos de idade.  
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Tabela 3.1. Caraterização da amostra. 

Participantes Idade

Tipo de incapacidade 

e/ou necessidade 

especial

Participantes Idade

Tipo de incapacidade 

e/ou necessidade 

especial

Entrevistado 1 74 Motora/sénior Entrevistado 19 67 Visual/Diabetes /senior

Entrevistado 2 61 Motora/sénior Entrevistado 20 93 Sénior

Entrevistado 3 57 Intelectual/visual Entrevistado 21 18 Motora

Entrevistado 4 68 Auditiva/sénior Entrevistado 22 38 Visual

Entrevistado 5 70 Sénior Entrevistado 23 80 Sénior

Entrevistado 6 25 Intelectual Entrevistado 24 87 Sénior

Entrevistado 7 69 Sénior Entrevistado 25 87 Sénior

Entrevistado 8 71 Sénior Entrevistado 26 61 Sénior

Entrevistado 9 62 Sénior Entrevistado 27 68 Sénior

Entrevistado 10 24 Motora Entrevistado 28 77 Sénior

Entrevistado 11 55 Auditiva Entrevistado 29 23 Motora

Entrevistado 12 65 Sénior Entrevistado 30 53 Intelectual

Entrevistado 13 24 Intelectual/visual Entrevistado 31 44 Intelectual

Entrevistado 14 63 Intelectual/sénior Entrevistado 32 55 Motora

Entrevistado 15 27 Motora Entrevistado 33 38 Motora

Entrevistado 16 35 Visual Entrevistado 34 28 Motora

Entrevistado 17 23 Motora Entrevistado 35 35 Motora/ alergia alimentar 

Entrevistado 18 22 Intelectual Entrevistado 36 21 Auditiva  
 

Relativamente ao tipo de necessidade especial, a nossa amostra integra 11 inquiridos 

com incapacidade motora, 7 com incapacidade intelectual, 5 com incapacidade visual, 4 

têm incapacidade auditiva, 17 são seniores e 2 têm alergias alimentares.  

 

3.4.2. Constrangimentos à participação 

3.4.2.1. Constrangimentos estruturais 

A maioria dos participantes identificou as barreiras estruturais como um dos cons-

trangimentos mais relevantes que se colocam à sua participação em atividades turísticas, 

sendo transversais a vários serviços: transporte, alojamento, restaurantes, monumentos e 

espaço público (tabela 3.2.). Além disso, também a falta de informação turística acessí-

vel e a falta de conhecimento dos profissionais de turismo foram identificados como 

constrangimentos estruturais. 

Não surpreendentemente, o tipo de barreiras estruturais varia de acordo com o tipo de 

necessidades especiais dos entrevistados. Neste sentido, os seniores e as pessoas com 

incapacidade motora referem mais frequentemente a ausência de acessibilidade física, 

incluindo a falta de esquipamentos específicos (exemplos, corrimãos, degraus, rampas e 

elevadores, casas de banho acessíveis, portas estreitas), ou seja, diferentes barreiras que 

podem ocorrer em todos os serviços turísticos e em espaços públicos: 
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As casas de banho… não estão adaptadas… As portas… a forma de abrir é um 

pouco complicada. A pessoa tem de fazer um pouco de força em relação ao 

normal. (Entrevistado 15)  

Uma vez que tentei ir com um amigo a um restaurante que tinha aberto recen-

temente e tinha uma escadaria enorme, sem elevadores, sem nada… e eu come-

ço a pensar: Como é que um restaurante aberto em 2018 não tem acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida? (Entrevistado 29)  

Embora menos frequentes, surgiram vários relatos de pessoas com incapacidade vi-

sual e auditiva sobre barreiras que inibem ou constrangem a autonomia dos entrevistados 

e que podem ocorrer em diversos contextos da viagem, tanto nos transportes, como na 

utilização de outros serviços: 

É um bocadinho complicado em termos…, quando há, por exemplo, a marcação 

de lugares, tem de ser sempre alguém que nos vá sentar. Nos lugares do auto-

carro não há qualquer tipo de sinalética em braile… nós temos de ir com al-

guém, porque, de facto, é uma lacuna. (Entrevistado 3) 

Quando quero comprar um bilhete para o comboio é um problema, porque não 

sabem onde eu quero ir e, às vezes, o senhor não percebe o que escrevi. (Entre-

vistado 36)  

Tabela 3.2. Constrangimentos estruturais 

    

Categoria Subcategoria N. referências 

 Falta de acessibilidade no WC 8 

Alojamento  Barreiras físicas 6 

 Dificuldades de comunicação 4 

 Pequeno-almoço 3 

 Comboio 6 

Transporte Avião 4 

 Autocarro 10 

 Interfaces 5 

Atrações  Monumentos  11 

Espaço Público Barreiras físicas 5 

Restaurantes Falta de acessibilidade no WC 6 

 Barreiras físicas/mobiliário 5 

 Falta de informação sobre requisitos específicos 15 

Informação Turística Falta de informação em formatos acessíveis  4 

 Sobre incapacidade e necessidades especiais 11 

Falta de conhecimento Competências Sociais 8 

 Outras  7 
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Mesmo quando parece haver alguma preocupação com a acessibilidade, surgem al-

guns constrangimentos, nem sempre compatíveis com a gestão da viagem, como está 

bem ilustrado neste relato: 

 

A CP… exige que o passageiro que precise de usar essa rampa ... que avise com 

24 horas de antecedência, e nem sempre sabemos que vamos viajar. (Entrevis-

tado 21)  

Ou neste testemunho, em que havia acessibilidade para entrar num edifício, mas exi-

gia fazer uma longa distância a pé:  

A entrada acessível obriga as pessoas com deficiência a dar uma volta gigan-

te… Não tem lógica… nunca pensam como um todo. (Entrevistado 32)  

Outra categoria de inibidores estruturais relaciona-se com a falta de informação. Esta 

pode ser dividida em duas subcategorias: i) informação sobre a acessibilidade e outros 

requisitos específicos e ii) falta de informação em formatos acessíveis. A necessidade de 

informação rigorosa e fidedigna sobre a acessibilidade dos locais e serviços constitui um 

aspeto central da fase do planeamento da viagem das PcNE, permitindo tomar decisões 

informadas e evitar alguns riscos. Quase todos os entrevistados evidenciaram dificulda-

des a este nível. Além disso, nem sempre a informação está disponível em formatos 

acessíveis, aspeto muito enfatizado pelos participantes com incapacidade visual e auditi-

va: 

Há muitos sites que não são acessíveis, têm apenas imagens. (Entrevistado 22)  

Falta de informação visual… se houver um incêndio e tocar um alarme não nos 

vamos aperceber. (Entrevistado 37)  

Por fim, a falta de conhecimento dos profissionais de turismo emergiu como um 

constrangimento significativo, sobretudo no que diz respeito aos diversos tipos de neces-

sidades especiais. Os seguintes relatos são ilustrativos dos reflexos que este aspeto tem 

em vários níveis da experiência turística. 

Penso que não que não há assim preparação a pensar mesmo nos seniores. (En-

trevistado 28)  

Nem toda a gente está preparada e eu dou-lhe já um exemplo… A nível de nos 

guiar à mesa, a pessoa diz Ah sente-se ali! Ali, onde? Nós devemos estar sem-

pre atrás, nunca à frente. (Entrevistado 22)  

Acho que não lhes falta vontade de ajudar, mas precisam de mais preparação. 

(Entrevistado 21)  

Tal como refere este último entrevistado, apesar da disponibilidade para ajudar, pre-

valece a falta de formação específica e de conhecimento, em geral, sobre as incapacida-
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des e necessidades associadas, que atuam como inibidores na prestação de um serviço de 

qualidade.  

Outros condicionalismos associados à falta de conhecimento por parte dos profissio-

nais de turismo foram identificados pelos entrevistados, como por exemplo, os relacio-

nados com a utilização de cães de assistência. Este aspeto parece ser ainda mais relevan-

te no caso das pessoas surdas, já que a sua utilização é mais habitual no caso das pessoas 

cegas, como se pode observar no seguinte testemunho: 

Tenho que guerrear para transportar a minha cadela Lana ao meu lado sem es-

tar fechada num porta-cães, o que não aceito. (Entrevistado 4)  

 

3.4.2.2. Constrangimentos interpessoais 

A dimensão relativa aos constrangimentos interpessoais reúne os fatores que resul-

tam da interação do indivíduo com outras pessoas, quer no contexto da sua rede social, 

designadamente a família e os amigos, quer no dos prestadores de serviços e estranhos. 

No nosso estudo empírico, os temas incluídos referem-se a distintas situações e aconte-

cimentos em que esta interação possui um efeito negativo ou desencorajador da viagem. 

A tabela 3.3. apresenta os temas mais enfatizados pelos entrevistados, que se referem, 

principalmente, a situações relacionadas com a preparação dos profissionais do setor do 

turismo, assim como de outras pessoas. As atitudes sociais negativas, tanto dos primei-

ros, como dos segundos podem manifestar-se de diversas formas:  

Encontro mais barreiras sociais do que até físicas…“... sinto que as pessoas, 

mais os pais das crianças …. Tiram os seus filhos. As pessoas olham para nós 

de lado” (Entrevistado 3)  

Ainda há pessoas que fazem troça de nós… eles afastam-se de nós. Cada vez 

mais, nós trabalhamos para ser diferentes. Para as pessoas não dizerem: aquele 

coitadinho não sabe comer sozinho. Isso aí é mau também. (Entrevistado 33) 

Tabela 3.3. Constrangimentos interpessoais 

Categoria Subcategoria N. de referências 

Profissionais do turismo Atitudes negativas 6 

 Falta de empatia 2 

 Inibição social 5 

 Falta de atenção/ tempo 4 

Outras pessoas Falta de empatia 4 

 Falta de incentivo 2 

 Atitudes negativas 3 

Contexto familiar Companhia de viagem 5 

 Falta de incentivo 3 
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Tal como é referido por Daruwalla e Darcy (2005) e também por Devile & Kaste-

nholz (2018), por vezes, parece existir alguma inibição social que limita a espontaneida-

de na interação com PcNE e leva as pessoas a evitar essa interação. Os seguintes teste-

munhos são ilustrativos: 

Muito sinceramente, não tem a ver com pessoas com incapacidade. Eu acho é 

que não estão habituadas a lidar com casos que não são comuns, que fogem um 

bocadinho à rotina. (Entrevistado 29)  

Às vezes, as pessoas não são muito simpáticas, têm algum receio e isso aí fica 

mal. (Entrevistado 33)  

Os funcionários assumem que eu não posso falar só porque não posso andar, 

então, em vez de falarem diretamente comigo, eles perguntam para a pessoa ao 

meu lado. (Entrevistado 21)  

No discurso dos entrevistados, surgem ainda alguns relatos que configuram a exis-

tência de estereótipos: 

Depois, a ideia das pessoas é que estão velhos, já não prestam, já não podem ir, 

não sei que… E depois. não lhes é transmitido que eles podem conhecer. (En-

trevistado 26)  

Em relação ao contexto familiar, os inibidores que se colocam são de natureza dife-

rente, tendo sido agrupados em duas subcategorias: falta de incentivo para viajar e falta 

de companhia de viagem. Ter companhia para viajar promove uma influência decisiva 

na motivação para viajar, tal como tem sido evidenciado em estudos realizados em dife-

rentes contextos (por exemplo, Fleischer & Pizam, 2002; Gilbert & Hudson, 2000). No 

caso das PcNE, essa influência é ainda mais relevante, não apenas pela fruição e partilha 

das experiências de viagem, mas também pela falta de autonomia e dependência de ou-

tras pessoas, conforme analisado anteriormente. 

 

3.4.2.3. Constrangimentos intrapessoais 

Em relação aos constrangimentos intrapessoais apresentados na tabela 3.4., três gran-

des categorias foram identificadas a partir da análise: (i) limitações físicas; (ii) falta de 

autonomia e (iii) perceção de risco. Os aspetos aqui mencionados referem-se a diferentes 

situações que condicionam tanto a satisfação obtida com a experiência como o leque de 

opções de viagem disponíveis. 
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Tabela 3.4. Constrangimentos intrapessoais  

Categoria Subcategoria N. de referências 

 Cansaço e desconforto 10 

 Limitações alimentares 4 

Limitação Física Dificuldades de mobilidade 10 

 Dificuldades de comunicação 14 

 Problemas de saúde 9 

Falta de autonomia Dependência física de outros  5 

 Receio de incomodar os outros 3 

Perceção do Risco Medo  3 

 Insegurança em ambientes desconhecidos  2 

   

Os constrangimentos intrapessoais mais enfatizados foram os impostos pelas limita-

ções físicas, cujo impacto e intensidade variam de acordo com o tipo de incapacidade. 

Estes constrangimentos foram divididos em cinco subcategorias: (i) cansaço e desconfor-

to; (ii) limitações alimentares; (iii) problemas de saúde, (iv) dificuldades de mobilidade e 

(v) dificuldades de comunicação. 

Como expectável, as subcategorias “cansaço e desconforto” e “dificuldades de mobi-

lidade” foram mencionadas maioritariamente pelas pessoas seniores e/ou com incapaci-

dade motora:  

Cheguei ao aeroporto e tive de apanhar um metro, vim depois com a mala para 

a estação, … ora depois, às vezes, não há elevador, não há passadeira rolante, 

não há determinadas coisas e nós temos de descer os degraus, aquela escadaria 

toda com a mala na mão. Isso é que é a grande dificuldade. (Entrevistado 27)  

Eu tenho dificuldades em subir escadas. Nem tanto subir, mais descer… Não 

consigo descer umas escadas se não tem corrimão. (Entrevistado 4)  

Estes testemunhos remetem-nos para uma outra subcategoria intrapessoal: a falta de 

autonomia, também identificada noutros estudos (Smith, 1987; Yau et al. 2004; Daniels 

et al. 2005, Devile & Kastenholz, 2018), que se traduz, quer na dependência física de 

outros, quer no receio de os incomodar, resultando em situações de vulnerabilidade que 

podem desencorajar a viagem: 

Pelo menos para mim, não gosto de ser um fardo para as pessoas, mesmo co-

nhecendo-as, sempre pedindo, preciso de ajuda para isso ou para aquilo, não 

me sinto bem, às vezes, prefiro nem ir. (Entrevistado 10)  

Da análise de conteúdo emergiram ainda outras barreiras que agrupamos na categoria 

perceção do risco. O risco integra sempre a dimensão da viagem. No entanto, para as 

PcNE, estas situações são percebidas como inseguras, e, por isso, causadoras de senti-

mentos de ansiedade e de vulnerabilidade. É sobretudo no caso dos entrevistados com 

incapacidades visual e motora que a perceção do risco associada ao desconhecido e à 
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incerteza da viagem mais se evidencia. Tal como salientam Richards et al. (2010), o 

sentimento de insegurança surge, frequentemente, em ambientes não familiares, pelos 

perigos que tal pode acarretar. 

 

3.4.3. Estratégias de adaptação e negociação 

Um dos objetivos do nosso estudo foi compreender como é que as PcNE se adaptam 

e ultrapassam os múltiplos constrangimentos com que se deparam no decorrer das suas 

viagens. Como vimos anteriormente, são múltiplos e diversificados os fatores inibidores 

que afetam a participação das PcNE nas atividades turísticas. Em qualquer fase do pro-

cesso de participação pode emergir um inibidor intrapessoal, interpessoal ou estrutural, 

que tem de ser negociado para que a participação se concretize. A negociação dos inibi-

dores significa que estes não são intransponíveis, ou seja, que as pessoas adotam estraté-

gias díspares para atenuar os seus efeitos.  

Os temas que emergiram durante a análise de conteúdo das entrevistas cobriram um 

conjunto diversificado de estratégias que foram organizadas nas seguintes categorias: 

planeamento da viagem, estratégias cognitivas e estratégias interpessoais (tabela 3.5.). 

 

Tabela 3.5. Estratégias de negociação 

Estratégia   Categoria Subcategoria 

 Pesquisa da informação Serviços turísticos 

  Outros serviços 

Planeamento da viagem   Seleção dos serviços Localização 

  Acessibilidade 

 Organização da viagem  Aviso prévio 

  Bagagem  

Cognitiva Atitude   Proatividade  

 Outras Orientação mental 

Interpessoal Companhia de viagem  Amigos e família 

 Pedir ajuda   Staff 

 

Quase todos os entrevistados destacaram a necessidade de um planeamento rigoroso 

de todos os aspetos da viagem, com o intuito de minimizar potenciais riscos e evitar 

problemas inesperados. Para isso, levam a cabo uma pesquisa intensiva de informação, 

principalmente sobre os requisitos para as suas necessidades específicas. Isto é transver-

sal a todos os entrevistados e inclui tanto questões sobre a acessibilidade física do setor 

do turismo como outros serviços (por exemplo, serviços de saúde ou alimentação especí-

fica): 

Eu quando projeto uma saída… eu faço muitas pesquisas, vou saber o que é que 

é de comida... Eu quero é andar bem durante o dia. (Entrevistado 26)  



44 

 

Depois de ver o hotel… que pareça ter acessibilidade, costumamos sempre ligar 

para lá para confirmar que realmente não tem nenhuma barreira, eu costumo 

sempre telefonar para lá ou mandar um e-mail. (Entrevistado 21)  

Como está patente nos testemunhos anteriores, os entrevistados utilizam diferentes 

estratégias para confirmar a informação disponibilizada, incluindo a confirmação pesso-

al, por via telefónica, ou por correio eletrónico.  

Foi também possível confirmar a atenção dada pelos entrevistados a outros detalhes 

no âmbito da organização da viagem, tais como procura por serviços de apoio, organiza-

ção da bagagem, medicamentos, entre outros. Os excertos seguintes dão-nos conta de 

diferentes necessidades e preocupações de viagem: 

Eu tenho um cuidado enorme… se verificar a minha mala… levo pouca roupa 

lá dentro, levo é comida…  Eu tenho a preocupação de falar sempre com o res-

ponsável pela agência… pedir que ponha uma anotação. (Entrevistado 26)  

De levar a minha medicação toda. (Entrevistado 19)  

Mas há também uma dimensão cognitiva associada à forma como as PcNE lidam 

com as adversidades. Conforme identificado em estudos anteriores, as pessoas com in-

capacidade reagem aos constrangimentos que as impedem de alcançar os seus objetivos 

em vez de os aceitar passivamente (Loucks-Atkinson & Mannell, 2007; Devile & Kaste-

ntolz, 2018). É o caso, por exemplo, da concentração e da utilização da memória mental 

utilizadas pelos entrevistados com incapacidade visual para conseguirem orientar-se em 

espaços desconhecidos. 

Nós fomos acompanhados pelos senhores e o que é que eu fiz? Contei logo as 

portas da saída do elevador e aprendi, aquele elevador, porque era mais fácil 

porque nós chegávamos logo à esquina da parede lá em cima que aí para os 

corredores e dali contávamos as portas para o nosso quarto. (Entrevistado 16)  

Foi também destacada uma outra estratégia, que designámos por “proatividade”, em 

que foram agrupadas as referências que dizem respeito a uma tomada de atitude. Associ-

ado, em grande medida, à forma como a pessoa se representa a si própria e aos outros, 

reconhecendo a sua diferença, sem complexos, este comportamento propicia a adoção de 

estratégias de negociação para ultrapassar inibidores de vária ordem. Neste caso, esta-

mos perante uma situação em que o mesmo fator pode atuar tanto como facilitador, co-

mo estratégia de negociação. Isto mesmo emergiu da análise de conteúdo, como nos 

mostram os seguintes testemunhos: 

Há uma forma de mudarmos isto que estamos a falar. É fazermos as nossas su-

gestões, manifestarmos o nosso desagrado perante aquilo que está mal… e ten-

tar que todos os profissionais de turismo sejam capazes de ter uma formação… 

de poder ajudar as pessoas (Entrevistado 9)  
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E as pessoas perceberam que não podiam estar a falar grandes frases, mas fra-

ses mais pequeninas. São tudo dicas que as pessoas foram aprendendo aos pou-

cos… e que eu acho que nos hotéis e nos restaurantes as pessoas também pode-

riam aprender. (Entrevistado 11)  

Por fim, as estratégias interpessoais foram agrupadas em duas subcategorias: a com-

panhia de viagem e pedir ajuda. Os seguintes testemunhos revelam algumas dessas estra-

tégias. 

Primeiro, disponibilidade de quem está comigo… e também… as pessoas só vou 

se houver disponibilidade e se houver condições. (Entrevistado 31)  

Nós tínhamos o champô e aquelas coisas. E nunca me apercebi que nos fras-

quinhos estava braile… eu tive de os chamar cá acima para me dizerem o que 

era o champô e o gel. (Entrevistado 22)  

Vemos assim que, dependendo das situações, as PcNE continuam a viajar apesar dos 

inibidores com que se deparam para concretizar esta atividade, não se acomodando às 

situações, mas utilizando diferentes estratégias de reavaliação das suas prioridades de 

viagem e estratégias comportamentais.  

3.5. Conclusões e contribuições  

Este capítulo teve como objetivo analisar, ainda que de forma exploratória, os princi-

pais constrangimentos que se colocam às PcNE ao longo da sua participação em ativida-

des turísticas, assim como as estratégias de adaptação e negociação utilizadas para supe-

rar tais constrangimentos. A evidência empírica resultou da realização de entrevistas 

semiestruturadas a 38 indivíduos com necessidades especiais diversas, variando desde 

incapacidades motoras, visuais, auditivas e cognitivas até necessidades associadas à 

idade, alergias alimentares, entre outras.  

Se, por um lado, como foi discutido nas primeiras secções deste capítulo, a promoção 

do turismo acessível é um imperativo das sociedades contemporâneas, tendo em vista os 

seus benefícios em termos pessoais e sociais e as dinâmicas de inclusão social que o 

mesmo pode desencadear, por outro lado, os relatos dos entrevistados demonstram que 

estamos ainda longe de alcançar esses objetivos. Efetivamente, a evidência empírica aqui 

analisada demonstra uma panóplia alargada de constrangimentos (interpessoais, intra-

pessoais e estruturais) que tendem a condicionar a participação das PcNE em atividades 

turísticas. Como referido, os constrangimentos estruturais assumem particular relevân-

cia, especialmente os associados à acessibilidade física e da informação, e a falta de 

conhecimento e sensibilização dos profissionais da indústria turística. Como vimos, estes 

constrangimentos são transversais a todas as PcNE, embora tenham um peso maior ou 

menor na experiência turística de acordo com o tipo de necessidade especial apresentada.  

Também os constrangimentos de natureza interpessoal podem desempenhar um papel 

relevante na participação em atividades turísticas. Estes constrangimentos referem-se, 
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principalmente, a várias dimensões da interação das PcNE com outras pessoas, desde 

familiares até estranhos, incluindo as atitudes sociais face às incapacidades (como pre-

conceito, receio, desconhecimento, entre outras). Se, por um lado, as interações sociais 

no contexto de viagem parecem ser valorizadas pelas PcNE, por outro lado, as barreiras 

encontradas a este nível são particularmente importantes no desencorajar da participa-

ção. A falta de preparação e de conhecimento dos profissionais do setor de turismo é um 

tópico enfatizado por muitos dos entrevistados também no âmbito deste leque de cons-

trangimentos. No que se refere às interações com a rede familiar, o principal constran-

gimento decorre da falta de autonomia que muitas PcNE apresentam, tendo a necessida-

de de companhia para viajar. Assim, o recurso a familiares e amigos é extremamente 

importante como fator encorajador da sua participação em experiências turísticas.  

No concernente aos constrangimentos intrapessoais, como debatido anteriormente, os 

dados evidenciam três grandes grupos de inibidores da experiência e da satisfação com a 

mesma, desde as limitações físicas impostas pelas incapacidades, a falta de autonomia e 

a perceção dos riscos associados às viagens turísticas. Apesar de alguma diversidade 

relacionada com o tipo de necessidades especiais apresentadas, os constrangimentos 

intrapessoais associados às limitações físicas são relativamente consensuais entre os 

entrevistados, tornando mais relevantes as questões associadas à promoção da acessibili-

dade dos equipamentos e serviços.  

Em face dos constrangimentos e barreiras identificados pelos entrevistados, o leque 

de estratégias que são utilizadas pelos mesmos para as ultrapassar e/ou minimizar é di-

versificado e variável igualmente com o tipo de necessidade ou incapacidade. O planea-

mento rigoroso e cuidado da viagem, como forma de minimizar os potenciais riscos e 

ultrapassar problemas inesperados, foi a estratégia mais enfatizada. Este planeamento 

cobre tanto questões associadas à acessibilidade do destino, como dos equipamentos e 

serviços existentes no mesmo. Por isso, uma pesquisa de informação antes da viagem é 

frequentemente evidenciada pelos entrevistados, incluindo não apenas os aspetos anteri-

ormente mencionados, como distintos serviços de apoio, de bagagem e de disponibilida-

de de medicamentos. Outra estratégia de negociação ou superação de dificuldades enfa-

tizada relaciona-se com a proatividade, que permite a reação a algumas barreiras, em vez 

da sua simples aceitação. No mesmo sentido, a decisão de pedir ajuda quando necessário 

e a necessidade de um companheiro de viagem são frequentemente mencionados pelos 

entrevistados. 

Os dados analisados chamam a atenção principalmente para a necessidade de, por um 

lado, dotar os profissionais da indústria turística de maior preparação e conhecimento 

para lidar com diferentes necessidades e incapacidades e, por outro, de promover uma 

verdadeira acessibilidade das infraestruturas e serviços, no sentido de promover a parti-

cipação de todas as pessoas, independentemente da sua (in)capacidade, nas atividades 

turísticas. Tendo em conta que o leque de pessoas com necessidades especiais é relati-

vamente vasto, incluindo diferentes pessoas em diversas fases da sua vida, assim como 

os seus acompanhantes e/ou cuidadores, esta categoria representa um importante merca-

do turístico. Esta circunstância reforça a necessidade de aumentar os níveis de prepara-

ção e de conhecimento entre os profissionais do setor turístico, devendo a indústria in-
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vestir nessa preparação e contribuir para a criação de equipamentos, serviços, atividades 

e experiências turísticas acessíveis.  

Apesar do número limitado de entrevistados e da limitação do estudo a Portugal, a 

evidência empírica apresentada contribui para a consolidação do conhecimento relativo 

às barreiras materiais e imateriais encontradas pelas PcNE e às estratégias de adaptação e 

superação utilizadas. Este conhecimento é útil tanto para o desenvolvimento de experi-

ências de turismo realmente acessíveis, como para informar políticas e estratégias de 

promoção do turismo acessível.  
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Capítulo 4 

Estarão os agentes da oferta turística em Portugal 

preparados para oferecerem produtos adaptados às 

necessidades das pessoas com necessidades especiais? 
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Resumo. A acessibilidade da oferta turística é um requisito fundamental para que 

as pessoas com necessidades especiais (PcNE) possam participar em atividades tu-

rísticas. A literatura sobre turismo acessível tem destacado que uma grande parte 

dos agentes da oferta turística desconhece a relevância do mercado de turismo 

acessível e, consequentemente, não oferece produtos adaptados às necessidades 

deste mercado. Neste capítulo é analisada a realidade Portuguesa em termos de 

acessibilidade da oferta turística (acessibilidade física, recursos humanos com for-

mação em turismo acessível e acessibilidade da comunicação digital). Para dar res-

posta a este objetivo, foi administrado um questionário a uma amostra de agentes 

da oferta turística (N = 654). Os resultados revelam que os agentes da oferta turís-

tica, em Portugal, ainda não estão preparados para oferecer um produto adaptado 

às necessidades do mercado do turismo acessível, uma vez que o nível de acessibi-

lidade dos equipamentos e espaços é baixo, não possuem recursos humanos com 

formação em turismo acessível, poucos disponibilizam informação sobre a acessi-

bilidade dos produtos que comercializam e os canais de comunicação que utilizam, 

com maior frequência (websites), não cumprem muitos dos critérios exigidos pelas 

Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0). Estes resultados, 

apesar de desanimadores, devem ser entendidos como um alerta para a necessidade 

de transformação, em prol da acessibilidade, que é necessária introduzir no turismo 

em Portugal.  

Palavras chave: Oferta turística; Acessibilidade física; Informação acessível; Re-

cursos humanos; Turismo acessível. 
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4.1. Introdução  

Os baixos níveis de participação das pessoas com necessidades especiaiss, incluindo 

em atividades turísticas (Alves et al. 2020), resulta de inúmeros constrangimentos, os 

quais decorrem da interseção entre funções corporais dos indivíduos (mobilidade, visão, 

audição e cognitiva) com as características dos ambientes físicos e sociais onde estão 

inseridos (Eisenberg & Maisel, 2021; Froehlich-Grobe et al., 2021; Oliver, 1990; Tho-

mas, 2007). Especificamente, ao nível da participação em atividades turísticas, a literatu-

ra tem evidenciado que, de um modo geral, o equipamento e os serviços continuam a não 

estar adaptados às necessidades específicas deste mercado, que a informação continua a 

não ser disponibilizada em formato acessível e que as atitudes negativas dos recursos 

humanos face à diferença são ainda uma realidade (Alves et al., 2020; Hersh, 2016; Leal 

et al., 2020; Liasidou et al., 2018). A existência deste tipo de constrangimentos vem 

demonstrar as dificuldades que a indústria do turismo continua a ter para responder às 

necessidades deste mercado (Alves et al., 2020; Daniels et al., 2005; Darcy & Dickson, 

2009; Kastenholz et al., 2015; Leal et al., 2020; Ozturk et al., 2008; Teixeira et al., 

2021). Esta impreparação resulta, grandemente, do desconhecimento que os agentes da 

oferta turística continuam a ter sobre a relevância do mercado de turismo acessível. Para 

além disso, os estudos do ponto de vista da oferta turística permanecem escassos (Good-

ball et al. 2004; Mesquita & Carneiro, 2016). Neste sentido, o potencial do turismo aces-

sível continua a ser amplamente desconhecido para os agentes da oferta turística, de-

monstrando a importância da investigação nesta área.  

Com o objetivo de aumentar a produção de conhecimento nesta área, desenvolveu-se 

o estudo apresentado neste capítulo. Assim, pretende-se analisar a perspetiva de uma 

amostra de agentes da oferta turística, de Portugal, sobre a relevância do mercado do 

turismo acessível e, igualmente, se estes agentes cumprem um conjunto de critérios de 

acessibilidade necessários para que os produtos que comercializam estejam adaptados às 

necessidades do mercado do turismo acessível. Para dar resposta a estes objetivos, a 

seguir a esta introdução será apresentada uma secção de revisão bibliográfica sobre a 

acessibilidade da oferta turística. A terceira secção deste capítulo inclui a metodologia 

utilizada para recolher e analisar os dados, bem como uma descrição e análise dos resul-

tados obtidos. Por fim, o capítulo termina com as conclusões mais importantes, contri-

buições teóricas e práticas, limitações e investigação futura a desenvolver sobre a temá-

tica. 

4.2. Acessibilidade da oferta turística  

Apesar da importância do mercado de turismo acessível ser largamente reconhecida 

em variadas áreas de investigação, e de existirem vários estudos que sustentam essa im-

portância (Altinay et al., 2016; Domínguez et al., 2015; Lehto et al., 2018), existe ainda 

alguma resistência em reconhecer a sua verdadeira dimensão, por parte da oferta turísti-

ca. O turismo é hoje uma das principais indústrias a nível mundial, proporcionando a 
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criação de valor para milhões de agentes turísticos e consumidores. O setor é composto, 

de acordo com a Conta Satélite de Turismo, por sete eixos principais de atividades: (i) o 

alojamento, (ii) a restauração, (iii) os transportes, (iv) os serviços de agências de viagens 

e operadores turísticos, (v) o rent–a–car, (vi) os serviços culturais e (vii) os serviços 

recreativos e de lazer (Costa, 2005). A lacuna de envolvimento de alguns agentes presta-

dores de serviços turísticos na oferta de produtos acessíveis pode ser, em parte, justifica-

da pela ausência de conhecimento sobre o potencial económico e as necessidades deste 

tipo de turismo. Na verdade, a convicção de que a este segmento da procura turística não 

estão associadas vantagens económicas pode levar a um desinteresse real em investir 

neste mercado. As pessoas com necessidades especiais representam, na verdade, um 

importante mercado para todos os intervenientes num setor que está em crescimento 

(Eusébio, et al., 2017; Figueiredo et al., 2012; Daniels & Rodgers, 2005).   

O turismo acessível deve ser visto como algo abrangente que inclui públicos diferen-

ciados, englobando um alargado leque de pessoas que vão desde as pessoas com neces-

sidades temporárias, pessoas que viajam com crianças, idosos, grávidas, às pessoas com 

excesso de peso, entre outros. De acordo com as estatísticas, este nicho de mercado tem 

vindo a crescer e a desenvolver-se nos últimos anos (Darcy & Buhalis, 2011; Qiao et al. 

2020).  

As pessoas com algum tipo de deficiência são, muitas vezes, impedidas de participar 

em atividades turísticas devido a limitações na oferta de respostas e de soluções inte-

grantes dos diversos atores do setor. Assim, assegurar essas soluções pelo setor público, 

privado e associativo é essencial para incentivar a participação destes grupos na ativida-

de turística (Darcy, 1998). Estudos mostram que as pessoas com necessidades especiais 

(PcNE) são clientes fiéis quando confrontados com a oferta de boas acessibilidades 

(Westcott, 2004). A importância da oferta de produtos, serviços e ambientes baseada 

num desenho específico leva-nos ao conceito de “desenho inclusivo”, “desenho univer-

sal”, “desenho para todos” (Butlewski & Jablónskam, 2014; Goldsmith, 2000; Mayer et 

al., 1998). Estes conceitos, normalmente usados de forma indissociável, mas com ori-

gens distintas, aplicam-se a várias áreas de negócios e pressupõem a existência de solu-

ções inclusivas para todos (Darcy & Dickson, 2009). 

O aparecimento do modelo social da deficiência, como oposição ao anterior modelo 

médico (Darcy & Buhalis, 2011), e a ideia de que a deficiência é produto da sociedade 

levaram à necessidade de criar infraestruturas livres de barreiras físicas, de comunicação 

e de atitudes (Darcy & Buhalis, 2011). O aumento das preocupações com as questões de 

acessibilidade oferece uma oportunidade para o desenvolvimento do conceito de design 

universal. De acordo com Persson et al. (2014) o design universal oferece benefícios a 

um largo número de pessoas através de soluções de desenhos de equipamentos, elemen-

tos ou sistemas. De acordo com esta teoria, os criadores são convidados a antecipar a 

diversidade de utilizadores e o uso que estes dão aos produtos (Rose & Meyer, 2002).  
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O conceito de design universal, originário dos E.U.A., foi atribuído a Ronald L. Ma-

ce, um arquiteto com multideficiências, que definiu este conceito como sendo o desenho 

de produtos e ambientes para as necessidades das pessoas, independentemente da sua 

idade ou condição (Mace, et al., 1996). O objetivo do design universal é o desenho de 

produtos e de ambientes para serem usados por todos, na sua máxima extensão possível, 

sem necessidade de adaptações (Connell, et al., 1997). No design universal foram esta-

belecidos 7 princípios (i) ser igualitário (ii) ser adaptável (iii) ser óbvio (iv) ter informa-

ção de fácil perceção, (v) ser tolerante ao erro, (vi) exigir baixo esforço físico, e (vii) ter 

dimensão e espaço para aproximação e uso. 

Estudos acerca dos constrangimentos percebidos ou experienciados pelas pessoas, 

limitando a sua participação e o seu usufruto da atividade turística, são, assim, essenciais 

para o enriquecimento do conhecimento acerca das necessidades deste público específi-

co. Vários autores abordam a temática dos constrangimentos, no entanto, de acordo com 

Crawford e Godbey (1987) estes podem ser divididos em constrangimentos intrapesso-

ais, interpessoais ou estruturais. Os constrangimentos intrapessoais estão associados ao 

estado psicológico, à condição física ou cognitiva do indivíduo (Crawford & Godbey, 

1987; Smith, 1987). Aspetos como crenças, medos pessoais, sentimentos negativos, falta 

de motivação e perceções negativas fazem também parte destes constrangimentos. Os 

constrangimentos interpessoais estão relacionados com os aspetos sociais que podem 

incluir todos os que rodeiam o indivíduo (Crawford & Godbey, 1987; Smith, 1987). Por 

fim, os constrangimentos estruturais encontram-se relacionados com aspetos mais abran-

gentes como os ambientes, dificuldades económicas, falta de tempo, clima, entre outros. 

Esta classificação tem sido usada largamente no campo do turismo (Alexandris et al., 

2017; Crawford & Godbey, 1987; Jackson & Scott, 1999; Jun et al., 2011; Smith, 1987), 

existindo o consenso de que os constrangimentos intrapessoais são os mais difíceis de 

ultrapassar, uma vez que estão intimamente relacionados com o indivíduo e que, só após 

estes serem ultrapassados, os indivíduos são confrontados com os restantes.  

Darcy (1998) identifica três dimensões das acessibilidades: a física, sensorial e de 

comunicação. Na verdade, as áreas em que podemos identificar mais problemas de aces-

sibilidades são os acessos físicos. Estes têm sido mencionados por vários autores como 

sendo um grande problema, principalmente, para as pessoas com incapacidade física, em 

todos os intervenientes do setor do turismo (ex. transportes, alojamentos, restauração e 

atrações) (Daniels et al., 2005; Darcy, 2009; Poria et al., 2010). Estes constrangimentos 

envolvem fatores externos que podem facilitar ou impedir as pessoas de viajar (Crawford 

et al., 1991; Crawford & Godbey, 1987). Quanto mais severa é a deficiência, mais as 

pessoas necessitam de boas acessibilidades (Burnett & Baker, 2001; Darcy & Buhalis, 

2011; Eichhorn & Buhalis, 2011). A existência de falta de acessibilidades físicas nos 

diferentes intervenientes do setor turístico (exemplo, transportes, alojamento, atrações, 

entre outros) e a necessidade de remover obstáculos é, assim, uma obrigação presente 

nas políticas públicas e privadas de todos os países (Devile & Kastenholz, 2018). No 

contexto de inclusão, a questão das barreiras físicas foi uma das primeiras questões 

abordadas pelas entidades responsáveis. Prova disso foi a realização do Congresso Inter-

nacional para a supressão das barreiras arquitetónicas, realizado em 1963, na Suíça. O 
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acesso físico pode, assim, ser melhorado com a existência de rampas, elevadores, plata-

formas elevatórias, portas automáticas com dimensões específicas, espaços sem barrei-

ras, entre outros. A falta de acessibilidade nos ambientes físicos é acrescida pela falta de 

disponibilidade de informação acessível, nomeadamente a informação disponibilizada 

nos sites dos diversos stakeholders do turismo. O acesso sensorial está associado, princi-

palmente, às pessoas com deficiências auditivas e visuais, que necessitam da ajuda de 

diferentes meios de comunicação: língua gestual, informação em braille, macrocarateres, 

audiodescrição, entre outros. O acesso à comunicação envolve as pessoas com dificulda-

des na fala, visão, audição, entre outras. 

Numa indústria de serviços importa destacar a dimensão das atitudes da sociedade, 

como constrangimentos à viagem. Desta forma, as atitudes dos funcionários do setor do 

turismo, dos próprios turistas ou da população devem ser trabalhadas, de forma a melho-

rar a experiência de viagem das pessoas com incapacidade (PcI). Desmistificar ideias 

preconcebidas existentes na sociedade pode levar, assim, a um aumento da responsabili-

dade partilhada entre intervenientes do setor para a promoção de uma indústria turística 

mais acessível. Experiências satisfatórias no que dizem respeito às acessibilidades têm 

implicações significativas no aumento da procura da oferta turística devido à diferencia-

ção desta oferta. Essa diferenciação traduz-se numa vantagem competitiva num mercado 

global, como é o turismo (Harvey & Allard, 2005).  

4.3. Metodologia  

Com o objetivo de analisar a perceção dos agentes da oferta turística acerca da im-

portância do mercado de turismo acessível, e para avaliar a acessibilidade física dos 

equipamentos, as competências em turismo acessível dos recursos humanos e a acessibi-

lidade das fontes de informação digitais, foi administrado um questionário online, de 

janeiro a março de 2020. Para identificar a população em estudo, foram realizadas várias 

pesquisas que permitiram a construção de bases de dados com os contactos de email dos 

seguintes agentes da oferta turística: (i) transportes, restaurantes e estabelecimentos de 

alimentação e bebidas (utilizou-se a base de dados SABI – Sistema de Análise de Balan-

ços Ibéricos); (ii) agências de viagens, empreendimentos turísticos e agentes de anima-

ção turística (utilizou-se o RNT – Registo Nacional de Turismo); (iii) museus (recorreu-

se ao website da Direção-Geral de Património Cultural e a outros websites); e (iv) câma-

ras municipais (consultou-se o website da Associação Nacional de Municípios Portugue-

ses e os websites das câmaras municipais). Depois de terem sido construídas bases de 

dados com o endereço de email de todos os agentes da oferta turística, foi enviado um 

email, com um questionário construído na plataforma Limesurvey, a explicar os objeti-

vos do estudo e a solicitar a resposta ao questionário. Durante o período de administra-

ção foram enviadas várias mensagens para sensibilizar os agentes da oferta que ainda 

não tinham respondido ao questionário. Apesar de todos os esforços, o número completo 

de questionários obtidos foi limitado (N=654). A situação de pandemia que teve início 

no período de administração do questionário poderá ter também contribuído para a redu-

zida taxa de resposta que se obteve. 
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Apesar do questionário administrado aos agentes da oferta apresentar uma estrutura 

comum e um conjunto de questões também comuns, devido à diversidade dos agentes da 

oferta envolvidos, a elaboração dos questionários teve em atenção essa diversidade. Glo-

balmente, os questionários foram elaborados, tendo como base de referência as leis e 

regulamentos existentes a nível internacional e em Portugal sobre a acessibilidade dos 

espaços e equipamentos e, igualmente, sobre a acessibilidade dos websites (Decreto-Lei 

nº 163/2006, diretiva 2016/2102) e recorrendo a literatura sobre o tema (Joo & Cho, 

2012; Lovelock, 2010; McKercher et al., 2003). Neste capítulo são utilizadas as questões 

relacionadas com:  

- a frequência com que clientes dos diferentes segmentos que integram o mercado 

do turismo acessível são recebidos (pessoas com incapacidade (PcI) – física, visual, 

auditiva e intelectual – e pessoas com outras necessidades especiais – PcoNE – 

seniores, pais com crianças/bebés, pessoas com alergias respiratórias e pessoas com 

alergias ou intolerâncias alimentares); 

- características relacionadas com a acessibilidade, nomeadamente a acessibilidade 

física, competências dos recursos humanos para trabalhar com o mercado do turis-

mo acessível e características relacionadas com a acessibilidade da informação 

(exemplos: se é divulgada informação sobre a acessibilidade da empresa, os canais 

utilizados para divulgar essa informação e a perceção dos entrevistados sobre o ní-

vel de acessibilidade da página web da empresa); 

- características da empresa e do inquirido. 

Foi realizado um pré-teste a uma amostra de 50 agentes da oferta turística. Com base 

nos resultados obtidos, foram introduzidas algumas alterações em termos de linguagem e 

estrutura dos questionários. 

Os questionários obtidos foram analisados, recorrendo ao SPSS, versão 25. Utiliza-

ram-se estatísticas descritivas (exemplos: frequências, médias e desvio-padrão) e repre-

sentações gráficas para facilitar a interpretação dos resultados obtidos. 

4.4. Resultados e discussão  

4.4.1. Perfil da amostra 

Participaram neste estudo 654 agentes da oferta turística, distribuídos por várias ca-

tegorias (tabela 4.1). O maior número de participantes pertence ao grupo de empresas de 

animação turística (29,8% do total da amostra) e o menor ao grupo dos parques temáti-

cos (1,4%).  
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Tabela 4.1. Agentes da oferta turística inquiridos 

Agentes da oferta turística N % 

Animação Turística 195 29,8 

Alojamento 126 19,3 

Museus e Monumentos 123 18,8 

Agências de Viagens 68 10,4 

Organismos Oficiais - Câmaras Municipais 62 9,5 

Restauração 42 6,4 

Transportes 29 4,4 

Parques Temáticos 9 1,4 

Total 
654 100,0 

 

4.4.2. Importância do mercado de pessoas com necessidades especiais 

Dos 654 agentes da oferta turística que participaram neste estudo, apenas metade 

(50.9%) tem noção da importância do mercado de turismo acessível no número total de 

clientes (ou visitantes, no caso das câmaras municipais). No entanto, os resultados reve-

lam a existência de algumas diferenças de acordo com o tipo de agente da oferta, com as 

empresas de animação turística a destacarem-se em termos de conhecimento da impor-

tância do mercado de turismo acessível no número total de clientes (69,2%) e as câmaras 

municipais a revelarem que não têm noção da importância do mercado de turismo aces-

sível no número total de visitantes do município (figura 4.1). 
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Fig. 4.1. Percentagem dos agentes da oferta turística que têm noção da importância do mercado 

de turismo acessível no número total de clientes/visitantes 
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Dos 333 inquiridos que têm noção da importância do mercado de turismo acessível, 

20% refere que este mercado não tem nenhuma relevância (a percentagem de clientes é 

zero), 10% refere que a percentagem é apenas de 1% e 30% referem percentagens entre 

2% e 10%. 

No que diz respeito aos diferentes segmentos que integram o mercado do turismo 

acessível (tabela 4.2), observa-se que os seniores são o segmento mais relevante, seguin-

do-se os outros grupos com necessidades especiais (pais com crianças/bebés, pessoas 

com alergias e intolerâncias alimentares, e pessoas com alergias respiratórias). Por sua 

vez, a importância de clientes/visitantes com incapacidade é ainda relativamente modes-

ta. Curiosamente, constata-se que, apesar de se observarem algumas disparidades entre 

os agentes da oferta relativamente aos segmentos de PcI, os segmentos mais relevantes 

são as PcI intelectual e com incapacidade motora. Porém, no caso, por exemplo, da res-

tauração e agências de viagens, assumem maior relevância as PcI motora e com incapa-

cidade auditiva. Verifica-se, ainda, que, de acordo com os agentes da oferta inquiridos 

neste estudo, o segmento do mercado de turismo acessível com menor frequência é cons-

tituído por PcI visual. Estes resultados poderão ser o reflexo de que os agentes da oferta 

turística ainda não têm um produto adaptado às necessidades das PcI, principalmente 

com incapacidade visual. Consequentemente, a frequência de clientes com estas carate-

rísticas é reduzida.  

Tabela 4.2. Frequência de clientes que integram os diferentes segmentos do mercado de turismo 

acessível (média de frequência) 

Frequência de clientes* Alojamento Animação 

Turística

Museus e 

Monumentos

Parques 

Temáticos

Restauração Agências 

de Viagens

Transportes Total

Seniores 4,19 3,67 4,76 3,89 4,17 4,24 4,31 4,14

Pais com crianças e bebés 4,43 3,64 4,19 4,78 4,43 4,12 4,24 4,08

Pessoas com alergias e 

intolerâncias alimentares
3,75 3,72 4,89 4,29 3,38 3,55 4,16 3,89

Pessoas com alergias 

respiratórias
3,27 3,48 4,76 3,67 3,59 3,13 4,04 3,66

Pessoas com incapacidade 

intelectual
2,57 2,31 3,13 3,50 2,59 2,12 2,59 2,56

Pessoas com incapacidade 

motora
2,53 2,24 2,98 2,88 2,68 2,56 2,54 2,55

Pessoas com incapacidade 

auditiva
2,35 2,01 2,70 3,13 2,68 2,18 2,86 2,35

Pessoas com incapacidade 

visual
1,89 1,57 2,22 2,50 2,07 1,82 1,96 1,87

 
Nota: * - medida numa escala tipo Likert de 5 pontos, onde 1 significa “nunca” e 5 “muito fre-

quentemente”. 

 

4.4.3. Acessibilidade dos agentes da oferta turística 

Neste capítulo, a acessibilidade da oferta turística irá ser avaliada com base nas per-

ceções dos agentes da oferta turística inquiridos sobre: (i) a acessibilidade global dos 
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equipamentos e serviços que fornecem; (ii) as competências dos recursos humanos em 

turismo acessível; e (iii) a acessibilidade da informação. 

 

(i) Acessibilidade global 

Quando os agentes da oferta turística foram questionados sobre o nível de acessibili-

dade da sua empresa ou município, a maioria dos inquiridos revelou que existem muitos 

problemas em termos de acessibilidade (figura 4.2). Numa escala de Likert de 5 pontos, 

onde 1 significa “nível de acessibilidade baixo” e 5 “nível de acessibilidade elevado”, a 

média de todas as respostas é inferior a 3. Existem, contudo, algumas diferenças; os 

estabelecimentos de restauração são os que consideram ter um nível de acessibilidade 

mais elevado, enquanto que os parques temáticos e as empresas de transporte são as que 

consideram ter um nível de acessibilidade mais baixo. Estes resultados corroboram a 

literatura (Daniel set al., 2005; Darcy, 2009; Poria et al., 2010), demonstrando claramen-

te que a oferta turística, em Portugal, precisa de introduzir alterações que a tornem aces-

sível a todos os potenciais consumidores. Só assim, as PcNE poderão participar na ativi-

dade turística sem terem que enfrentar constrangimentos estruturais que, muitas vezes, 

inibem, por completo, a sua participação. 

 

 
Fig. 4.2. Opinião dos agentes da oferta turística sobre o nível de acessibilidade da sua empre-

sa/município (média) 

Nota: Medida através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, onde 1 significa “nível de acessi-

bilidade baixo” e 5 “nível de acessibilidade elevado” 
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(ii) Competências dos recursos humanos em turismo acessível 

Uma das principais barreiras que as PcNE, nomeadamente as PcI, enfrentam para 

participar em atividades turística é a falta de preparação dos profissionais que trabalham 

no setor para conhecerem as suas necessidades e oferecerem um produto adaptado às 

suas caraterísticas. Os resultados obtidos (tabela 4.3) demonstram, claramente, que os 

recursos humanos não possuem as competências necessárias para trabalhar com este 

mercado, uma vez que não conseguem comunicar em língua gestual, não têm formação 

em atendimento inclusivo e não conhecem o tipo de informação que deve ser dado a este 

mercado. Estas lacunas existem, não só porque as instituições de ensino não preparam os 

estudantes para trabalhar com este mercado (Leal & Eusébio, 2021; Liasidou et al., 

2018), como também pelo facto de os agentes da oferta turística não valorizarem, na fase 

de recrutamento, a formação em turismo acessível e não desenvolverem ações de forma-

ção sobre esta temática. Os resultados obtidos neste estudo refletem uma realidade que 

deve ser urgentemente alterada. Os recursos humanos são o elemento central para que 

ocorra uma mudança de paradigma. Só com recursos humanos com formação em turis-

mo acessível será possível transformar a indústria turística numa indústria acessível e 

inclusiva. 
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Tabela 4.3. Perceções dos agentes da oferta turística das competências dos recursos humanos para trabalhar com o mercado do turismo acessível 

Competências dos recursos humanos* Alojamento Animação 

Turística

Museus e 

Monumentos

Parques 

Temáticos

Restauração Agências de 

Viagens

Transportes Organismos 

Oficiais - 

Câmaras

Total

 Os colaboradores conseguem informar os visitantes sobre o nível de 

acessibilidade dos serviços existentes no destino
3,26 a) 3,73 3,44 3,43 3,10 3,00 2,94 3,32

Tenho dificuldade em encontrar colaboradores com formação em 

turismo acessível
3,22 3,19 3,05 3,00 3,22 3,12 3,10 3,03 3,14

Os colaboradores têm conhecimento da informação que deve ser dada 

a este mercado
2,51 2,59 2,23 2,22 2,05 2,65 2,17 a) 2,44

Quando é recebido um visitante cego é-lhe feito o reconhecimento do 

espaço
2,26 2,36 2,93 1,89 2,75 2,00 2,72 2,32 2,44

Os colaboradores são incentivados a realizar ações de formação sobre 

turismo acessível
2,29 2,33 2,64 2,33 2,10 2,15 2,10 2,71 2,38

Os colaboradores têm formação sobre as necessidades deste mercado 2,14 2,32 1,84 1,44 a) 2,18 2,17 2,31 2,15

Na fase de recrutamento de colaboradores é valorizada a formação em 

turismo acessível
2,07 2,26 2,16 2,56 2,00 1,76 2,10 2,15 2,12

Os colaboradores têm formação em atendimento inclusivo 1,90 2,14 1,98 1,89 1,88 1,87 2,14 2,26 2,03

A oferta desenvolve ações de formação sobre turismo acessível 1,67 1,76 1,61 2,00 1,59 1,44 1,83 2,11 1,71

Os colaboradores conseguem comunicar em língua gestual 1,27 1,48 1,27 1,33 1,69 1,21 1,31 1,44 1,37

 
Nota: * - Medida através de uma escala tipo Likert de 5 pontos, onde 1 significa “nunca” e 5 “muito frequentemente”; a) – não foram obtidos dados. 
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(iii) Acessibilidade da informação 

O planeamento das atividades turísticas é uma etapa central no processo de tomada 

de decisão em turismo, devido ao elevado risco associado a uma viagem. Para as PcNE, 

principalmente para as PcI, esta etapa ainda assume maior relevância. Neste sentido, é 

fundamental que seja fornecida informação sobre o nível de acessibilidade dos espaços e 

dos produtos turísticos e que essa informação seja disponibilizada em formatos acessí-

veis. 

Os resultados obtidos neste estudo (figura 4.3) revelam que apenas cerca de 24% dos 

agentes da oferta turística divulgam informação sobre o nível de acessibilidade da em-

presa (município, no caso das câmaras municipais). Não obstante, observam-se algumas 

disparidades entre os agentes, com os parques temáticos e os museus a pertencerem ao 

grupo dos agentes que mais divulgam este tipo de informação, e as empresas de restau-

ração a pertencerem ao grupo dos que menos divulgam (9,5%). Estes resultados susten-

tam o que a literatura tem demonstrado (Teixeira et al., 2021a; Eichhorn & Buhalis, 

2011) em termos de falta de informação sobre o nível de acessibilidade dos produtos 

turísticos. A ausência desta informação dificulta o planeamento de viagem das PcNE, 

funcionando, em muitos casos, como uma barreira. 
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Fig. 4.3. Percentagem dos agentes da oferta turística que divulgam informação sobre o nível de 

acessibilidade da empresa/ município 

Os poucos agentes da oferta turística que divulgam informação sobre o nível de aces-

sibilidade dos produtos que comercializam utilizam, principalmente, as plataformas digi-

tais e/ou websites para divulgarem essa informação (tabela 4.4). As redes socais são 

também um dos canais utilizados com alguma frequência. Observa-se que os canais de 

comunicação tradicionais (exemplos: revistas, jornais, televisão e rádio) são muito pouco 

utilizados para a divulgação de informação sobre a acessibilidade. Uma análise mais 

detalhada sobre a perceção dos inquiridos em termos de características dos canais de 

comunicação utilizados, mais concretamente os websites que representam o canal de 

comunicação mais utilizado para divulgar informação sobre a acessibilidade, permitiu 

observar que apenas cerca de 80% dos agentes possuem website (figura 4.4). Todavia, 

observam-se diferenças entre os agentes, com todas as câmaras municipais a referirem 

que possuem website, enquanto que apenas 60% dos restaurantes possuem website.  
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Tabela 4.4. Canais de comunicação utilizados para os agentes da oferta turística divulga-

rem informação sobre o nível de acessibilidade da empresa/município 

Canais de divulgação Alojamento Animação 

Turística

Museus e 

Monumentos

Parques 

Temáticos

Restauração Agências de 

Viagens

Transportes Organismos 

Oficiais - 

Câmaras

Total

Plataforma digital e/ou website 23,0% 14,9% 26,2% 33,3% 4,8% 16,2% 24,1% 22,6% 19,4%

Redes sociais 15,1% 12,3% 18,0% 11,1% 7,1% 13,2% 17,2% 16,1% 14,2%

Flyers 7,9% 8,7% 12,3% 0,0% 2,4% 8,8% 13,8% 6,5% 8,7%

Plataformas de turismo 11,1% 8,2% 13,1% 0,0% 2,4% 4,4% 3,4% 6,5% 8,4%

Revistas 4,8% 2,6% 4,9% 0,0% 0,0% 1,5% 3,4% 4,8% 3,4%

Blogs 1,6% 2,6% 1,6% 11,1% 0,0% 2,9% 3,4% 1,6% 2,1%

Jornais em papel 0,0% 2,1% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% 2,0%

Jornais digitais 0,8% 2,6% 0,8% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 4,8% 1,7%

Televisão 0,0% 2,1% 1,6% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 3,2% 1,4%

Rádio 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,5%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4. Percentagem de agentes da oferta turística com página Web 

Com o objetivo de avaliar se os websites dos agentes da oferta turística possuem as 

características adequadas para que as PcNE, principalmente as PcI, possam consultar a 

informação que é disponibilizada no website, os inquiridos foram convidados a indicar 

se um conjunto de características, identificadas com base nas Diretrizes de Acessibilida-

de para Conteúdo Web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.0), estavam 

presentes nesses websites. Os resultados, apresentados na tabela 4.5, revelam que, com 

exceção das características “apresenta um sistema de navegação fácil” e “apresenta in-

formação numa linguagem simples”, os inquiridos não sabem se o website da empresa 

(ou câmara municipal) possui um conjunto de caraterísticas fundamentais para ser aces-

sível. A situação ainda se torna mais preocupante quando adicionamos ao número de 

inquiridos que não sabem, os inquiridos que referem que essas caraterísticas não estão 

presentes. Assim, os resultados deste estudo sustentam o que outros estudos já demons-

traram (Teixeira et al., 2021a), utilizando ferramentas automáticas para avaliar o nível de 

acessibilidade dos hotéis da Região Centro (Teixeira et al., 2021b), das agências de via-

gens da Região Centro (Eusébio et al., 2020) e dos museus de Portugal (Teixeira et al., 

2020), que os websites das empresas turísticas apresentam muitos problemas em termos 

de acessibilidade. 
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Alojamento Animação 

Turística

Museus e 

Monumentos

Parques 

Temáticos

Restauração Agências 

de Viagens

Transportes Câmaras 

municipais

Total

Não está presente 24,8% 17,5% 60,7% 0,0% 45,7% 6,0% 23,1% 3,2% 24,8%

Está presente 22,0% 24,6% 13,1% 37,5% 17,1% 34,0% 23,1% 29,0% 23,3%

Não sabe 53,2% 57,9% 26,2% 62,5% 37,1% 60,0% 53,8% 67,7% 51,9%

Não está presente 26,7% 17,8% 64,6% 0,0% 45,7% 6,1% 26,9% 6,5% 26,3%

Está presente 12,4% 18,3% 3,7% 25,0% 8,6% 14,3% 7,7% 14,5% 13,1%

Não sabe 61,0% 63,9% 31,7% 75,0% 45,7% 79,6% 65,4% 79,0% 60,6%

Não está presente 26,2% 20,3% 55,8% 0,0% 47,2% 7,8% 30,8% 6,6% 26,3%

Está presente 29,0% 36,6% 27,9% 50,0% 16,7% 37,3% 23,1% 24,6% 30,7%

Não sabe 44,9% 43,0% 16,3% 50,0% 36,1% 54,9% 46,2% 68,9% 43,0%

Não está presente 26,7% 22,4% 66,3% 0,0% 51,4% 8,0% 26,9% 11,5% 29,0%

Está presente 14,3% 8,2% 12,5% 12,5% 5,7% 10,0% 7,7% 14,8% 10,8%

Não sabe 59,0% 69,4% 21,3% 87,5% 42,9% 82,0% 65,4% 73,8% 60,2%

Não está presente 30,0% 21,8% 75,0% 0,0% 51,4% 14,0% 30,8% 18,0% 31,9%

Está presente 1,0% 4,1% 0,0% 0,0% 5,7% 4,0% 3,8% 4,9% 3,0%

Não sabe 69,0% 74,1% 25,0% 100,0% 42,9% 82,0% 65,4% 77,0% 65,0%

Não está presente 28,6% 20,6% 66,7% 0,0% 48,6% 8,0% 26,9% 9,8% 28,5%

Está presente 15,2% 14,1% 8,6% 0,0% 11,4% 10,0% 19,2% 13,1% 12,9%

Não sabe 56,2% 65,3% 24,7% 100,0% 40,0% 82,0% 53,8% 77,0% 58,6%

Não está presente 29,7% 18,8% 68,4% 0,0% 51,4% 12,0% 30,8% 11,7% 29,3%

Está presente 2,0% 4,7% 1,3% 0,0% 5,7% 4,0% 7,7% 6,7% 4,0%

Não sabe 68,3% 76,5% 30,4% 100,0% 42,9% 84,0% 61,5% 81,7% 66,7%

Não está presente 29,1% 19,4% 67,1% 0,0% 51,4% 12,0% 30,8% 11,5% 29,1%

Está presente 7,8% 12,4% 8,9% 12,5% 8,6% 8,0% 7,7% 14,8% 10,3%

Não sabe 63,1% 68,2% 24,1% 87,5% 40,0% 80,0% 61,5% 73,8% 60,5%

Não está presente 29,4% 20,0% 68,8% 0,0% 51,4% 12,0% 30,8% 11,5% 29,5%

Está presente 3,9% 5,9% 3,9% 0,0% 8,6% 2,0% 3,8% 8,2% 5,1%

Não sabe 66,7% 74,1% 27,3% 100,0% 40,0% 86,0% 65,4% 80,3% 65,4%

Não está presente 29,4% 19,4% 69,2% 0,0% 51,4% 12,0% 30,8% 9,8% 29,2%

Está presente 5,9% 11,2% 2,6% 0,0% 8,6% 8,0% 11,5% 13,1% 8,5%

Não sabe 64,7% 69,4% 28,2% 100,0% 40,0% 80,0% 57,7% 77,0% 62,3%

Não está presente 28,6% 19,9% 68,4% 0,0% 48,6% 14,0% 30,8% 9,8% 29,2%

Está presente 13,3% 13,5% 6,3% 0,0% 10,8% 14,0% 7,7% 24,6% 13,0%

Não sabe 58,1% 66,7% 25,3% 100,0% 40,5% 72,0% 61,5% 65,6% 57,7%

Não está presente 19,5% 15,7% 44,8% 0,0% 36,8% 1,9% 26,9% 3,2% 20,1%

Está presente 52,2% 57,0% 43,7% 62,5% 42,1% 61,5% 34,6% 61,3% 52,9%

Não sabe 28,3% 27,3% 11,5% 37,5% 21,1% 36,5% 38,5% 35,5% 27,1%

Não está presente 15,8% 16,8% 41,9% 0,0% 43,2% 0,0% 26,9% 3,3% 19,7%

Está presente 60,5% 59,0% 49,5% 62,5% 35,1% 69,2% 50,0% 73,8% 58,3%

Não sabe 23,7% 24,3% 8,6% 37,5% 21,6% 30,8% 23,1% 23,0% 22,0%

Possui ampliadores de 

ecrã (ex.: que permitam 

ajustar o tamanho de 

letra)

Avaliação da acessibilidade dos 

websites*

 Possui auxiliares de 

leitura (ex.: que 

permitam alterar o 

contraste de cores, o 

tipo de letra)

Permite a utilização de 

software de 

reconhecimento de voz

 Permite a utilização de 

teclados alternativos

Permite a utilização de 

apontadores 

alternativos ao rato 

(ex.:  para ativar 

botões e rato)

Apresenta informação 

numa linguagem 

simples

Apresenta um sistema 

de navegação fácil

 Apresenta alternativa 

em texto para qualquer 

conteúdo (ex.:  imagens 

e vídeos)

 Apresenta alternativa 

em som para 

conteúdos em texto

Apresenta informação 

em língua gestual

 Permite a utilização de 

leitores de ecrã

Permite a utilização de 

software de conversão 

para braille

Permite a utilização de 

softwares de 

conversão de texto 

para voz

Tabela 4.5. Avaliação da acessibilidade Web 
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4.5. Conclusões  

A investigação que deu origem ao presente capítulo procurou analisar o nível de 

acessibilidade da oferta turística (acessibilidade física, recursos humanos com formação 

em turismo acessível e acessibilidade da comunicação digital), em Portugal. Para dar 

resposta a este objetivo, foi administrado um questionário online a uma amostra de agen-

tes da oferta turística (N = 654). De um modo geral, os resultados permitem concluir que 

os agentes da oferta turística continuam a revelar um enorme desconhecimento sobre a 

importância do mercado de turismo acessível, o que resulta numa fraca preparação para 

responderem às necessidades deste mercado, nomeadamente, das PcI. 

Especificamente, o estudo revelou que o nível global de acessibilidade dos equipa-

mentos e serviços é ainda baixo, mesmo dos equipamentos com gestão pública, como as 

câmaras municipais. Isto vem demonstrar que, apesar do enquadramento legislativo da 

acessibilidade existente em Portugal obrigar à progressiva qualificação da oferta turísti-

ca, muitos espaços e serviços permanecem inacessíveis a este mercado. No mesmo sen-

tido, verificou-se também que, de um modo geral, os agentes da oferta turística não pos-

suem recursos humanos com formação em turismo acessível. Esta baixa qualificação 

reflete-se em recursos humanos pouco preparados para responder às necessidades deste 

mercado, o que, de acordo com a literatura existente, é um dos principais fatores que têm 

contribuído para a reprodução de muitos constrangimentos às práticas de atividades tu-

rísticas, nomeadamente aqueles que advêm de atitudes negativas face às PcI. Por fim, foi 

ainda possível verificar que a disponibilização de informação sobre o nível de acessibili-

dade dos produtos e serviços que comercializam é, também ela, baixa, e que os canais 

utilizados para essa divulgação não cumprem as normas de acessibilidade. Isto é especi-

almente gravoso, se considerarmos que, para este segmento do mercado, é fundamental o 

acesso a informação sobre as reais condições da oferta turística, especialmente nos mo-

mentos de pré e durante a visita.  

Considerando a ausência de estudos sobre o tema aqui em análise, nomeadamente 

sobre a perspetiva dos agentes da oferta turística, o presente capítulo apresenta importan-

tes contributos teóricos e práticos. Em termos teóricos, este capítulo proporciona impor-

tantes contributos sobre o nível de preparação da oferta turística em Portugal para res-

ponder às necessidades do mercado de turismo acessível. Do ponto de vista prático, o 

estudo permite evidenciar a necessidade dos diversos agentes da oferta apostarem na 

adaptação e qualificação dos seus espaços e serviços a todos os níveis aqui considerados 

(acessibilidade física, qualificação dos recursos humanos e acessibilidade da informa-

ção). A adaptação de serviços e edifícios é importante para garantir o acesso a todas as 

pessoas em igualdade de oportunidades e é, por si só, garantia para que a oferta turística 

em Portugal possa aumentar a sua competitividade neste segmento. Assim, torna-se in-

dispensável investir na formação dos recursos humanos que trabalham neste setor e na 

aposta na divulgação de informação fidedigna, pormenorizada e pertinente sobre as con-

dições de acessibilidade dos seus espaços e serviços. Numa sociedade cada vez mais 

digital, a disponibilização desse tipo de informação passa, obrigatoriamente, pelos meios 

digitais (internet), o que implica que, para que a comunicação ocorra de forma adequada 
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às necessidades deste público, deve respeitar os critérios exigidos pelas Diretrizes de 

Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.0).   
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Resumo. Este estudo tem como objetivo apresentar o estado de acessibilidade web 

de três tipos de agentes de oferta turística, hotéis, agências de viagens e museus da 

Região Centro de Portugal. Foram utilizadas duas ferramentas de análise automáti-

ca, o AccessMonitor e o TAW, que usam como referência de análise o Web Con-

tent Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Os resultados indiciam dificuldades no 

acesso aos conteúdos web por pessoas com necessidades especiais (PcNE), reve-

lando problemas consideráveis relativamente à acessibilidade dos websites. De en-

tre os princípios considerados, o ‘percetível’ e ‘robusto’ foram os que apresenta-

ram o maior número de falhas. Comparando os três tipos de agentes, os museus re-

gistaram o melhor nível de acessibilidade e as agências de viagens o nível de aces-

sibilidade mais baixo. Os resultados indiciam a necessidade urgente de se imple-

mentarem melhorias nos websites para que sejam eliminadas as barreiras informa-

cionais que um grande número de pessoas com necessidades especiais enfrenta pa-

ra participar nas atividades culturais, de lazer e turismo. 

 

Palavras chave: Acessibilidade web; Museus; Hotéis; Agências de viagens; 

WCAG 2.0. 

5.1. Introdução  

A informação assume um papel crucial na indústria do turismo. Todos os problemas 

no acesso à informação, normalmente devido à falta de condições de acessibilidade web, 

constituem uma barreira ao desenvolvimento do turismo acessível, com um grande efeito 

sobre as Pessoas com necessidades especiais (PcNE) (Buhalis & Michopoulou, 2011). 

Por outro lado, o mercado do turismo acessível está a crescer, principalmente, porque as 

PcNE começam a ter um peso importante enquanto consumidoras nesta indústria (Ribei-

http://orcid.org/0000-0003-3259-1602
http://orcid.org/0000-0003-3259-1602
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ro et al., 2018). No entanto, muitos agentes de oferta turística parecem não estar ainda 

sensibilizados para a importância da acessibilidade web. Como tal, compreender o esta-

do atual da acessibilidade nas distintas etapas do comportamento turístico (antes da via-

gem, para planear atividades turísticas; durante uma viagem, para obter informações 

sobre a acessibilidade dos serviços turísticos; e após a viagem, para avaliar os serviços 

turísticos adquiridos), será determinante (Salvado et al., 2014) para se poderem propor 

soluções neste domínio. 

A web é um canal de informação muito importante, tanto para as PcNE como para as 

pessoas com incapacidade (PcI) (Xiang et al., 2015). Especificamente, as PcI, devido às 

limitações que enfrentam, necessitam de mais informação para planear as viagens turísti-

cas, levando à impossibilidade de aceder à informação necessária, à insatisfação, ou até a 

experiências menos agradáveis (Daniels et al., 2005; Devile & Kastenholz, 2018; Yau et 

al., 2004). Portanto, é crucial garantir a acessibilidade dos conteúdos presentes nos web-

sites dos agentes de oferta turística (exemplo, empresas de transportes, hotéis e outros 

tipos de alojamento turístico, restaurantes, museus e outros tipos de atrações turísticas, e 

intermediários, como, por exemplo, operadores turísticos e agências de viagens). 

Apesar de já existirem vários estudos que analisam a acessibilidade web no setor do 

turismo (Angélico Gonçalves et al., 2020; Borges et al., 2020; Domínguez Vila et al., 

2020; Langa et al., 2012; Mills et al., 2008; Morrison et al., 2004; Shi, 2006; Simon et 

al., 2007; Williams et al., 2007), em Portugal, o número de estudos dedicado a este do-

mínio ainda é bastante limitado (Angélico Gonçalves et al., 2020; Borges et al., 2020; 

Teixeira et al., 2019). 

Por forma a aumentar o conhecimento nesta área, este capítulo tem como objetivo 

mapear o nível de acessibilidade web das agências de viagens, museus e hotéis, três rele-

vantes tipos de agentes de oferta turística, localizados na Região Centro de Portugal. Os 

websites das agências de viagens desempenham um papel importante na fase de planea-

mento das viagens para as PcNE (Teixeira et al., 2019; Zajadacz, 2014). Por sua vez, os 

websites dos hotéis e museus são fontes essenciais de informação para as PcNE, tanto 

antes da viagem (no planeamento turístico) como durante a viagem. Tendo em conta os 

problemas identificados, este estudo pretende ainda discutir potenciais estratégias que 

possam ser utilizadas pelos criadores de websites de turismo, para aumentar o seu nível 

de acessibilidade. 

Em termos de estrutura, este capítulo encontra-se organizado em torno de quatro sec-

ções. Nesta introdução, faz-se um enquadramento da problemática e apresentam-se os 

objetivos do estudo. Numa segunda parte, enquadram-se os conceitos fundamentais que 

dão suporte ao trabalho, nomeadamente a acessibilidade web dos três tipos de agentes da 

oferta turística. Numa terceira secção, detalha-se a metodologia utilizada para a condu-

ção do estudo. Na quarta secção, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos ao 

nível de acessibilidade web dos três tipos de agentes estudados. Finalmente, a última e 

quinta secção será dedicada às principais conclusões e contribuições.  
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5.2. Revisão da Literatura  

5.2.1. Acessibilidade web  

A acessibilidade web é definida como o grau com que um website ou aplicação web 

permite, ao maior número possível de utilizadores, incluindo os que sofrem com algum 

tipo de incapacidade ou deficiência, o acesso ao seu conteúdo (Akgül & Vatansever, 

2016). Por outro lado, no âmbito do turismo, a web representa um dos canais privilegia-

dos para divulgação da informação pelos agentes da oferta turística, que é utilizado pelos 

visitantes na preparação e durante a própria viagem (Domínguez Vila et al., 2018). Desta 

forma, qualquer barreira ao acesso à informação neste tipo de canal pode constituir um 

obstáculo ao acesso do próprio serviço.  

De salientar também que o número de turistas com necessidades especiais está a au-

mentar, sendo que alguns tipos de incapacidade, como visuais, auditivas, cognitivas e 

neurológicas, e até mesmo dificuldades de mobilidade, podem ter impacto no acesso 

adequado à informação em plataformas web (Shi, 2006). Pessoas com incapacidade 

visual geralmente têm dificuldade com o conteúdo visual dos websites (i.e., fotografias, 

gráficos e filmes), enquanto as pessoas com baixa visão podem ter problemas com os 

tamanhos de texto e determinados tipos de fontes, tendo os cegos necessidade de um 

acesso alternativo em áudio. Por sua vez, as pessoas com incapacidade auditiva têm 

dificuldade com o conteúdo áudio, se não forem fornecidas transcrições do conteúdo em 

texto. Já no que se refere a deficiências cognitivas, Shi (2006) salienta a pouca atenção 

dada às dificuldades que este tipo de pessoas enfrenta para aceder à informação disponi-

bilizada na web. Finalmente, as pessoas com deficiências físicas, tais como limitações 

em termos de controlo muscular (i.e., movimentos involuntários e paralisia) e membros 

em falta, podem ter dificuldade em utilizar periféricos, como o rato e o teclado, necessá-

rios para input de dados e navegação nas plataformas.  

Como resposta a esta problemática, e por forma a tentar minimizar o impacto da falta 

de acessibilidade web, o consórcio World Wide Web (W3C) (W3C, 2018b) desenvolveu 

um conjunto de Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG), para apoiar os 

web designers e programadores no desenvolvimento de aplicações web e, assim, promo-

ver soluções acessíveis a todos (Akgül & Vatansever, 2016). A primeira versão das refe-

ridas diretrizes foi publicada em 5 de maio de 1999 (WCAG 1.0), seguida das WCAG 

2.0 (dezembro de 2008) e a versão mais recente (WCAG 2.1) foi publicada em 5 de ju-

nho de 2018. Das três versões, o WCAG 2.0 ganhou especial relevância, uma vez que 

muitas ferramentas automáticas o utilizam como referência. Além disso, o WCAG 2.0 é 

considerado um padrão internacional de acessibilidade para estudos de avaliação de 

acessibilidade web, inclusive em turismo (Akgül & Vatansever, 2016; Domínguez Vila 

et al., 2018; Kuzma et al., 2009; Mills et al., 2008; Shi, 2006). Existem quatro princípios 

associados ao WCAG 2.0, sendo eles: percetível (os critérios permitem que o produto 

seja percetível pelas pessoas, independentemente das suas incapacidades); operável (os 

componentes da interface do utilizador e a navegação devem ser operáveis); compreen-

sível (a informação e o funcionamento da interface do utilizador devem ser compreensí-

veis); e robusto (o conteúdo deve ser robusto, para que possa ser interpretado de forma 
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fiável por uma grande variedade de agentes do utilizador, incluindo tecnologias de apoio 

(TA)) (W3C, 2018a). Cada princípio possui diversas diretrizes que serão avaliadas, 

usando um critério de sucesso categorizado em três níveis: nível A (representando o 

nível mínimo); nível AA (representando o nível intermediário de acessibilidade) e nível 

AAA (representando o nível alto de acessibilidade). 

Por forma a assegurar que se cumprem os requisitos em termos de acessibilidade 

web, foram definidos métodos de avaliação, sendo que os mais ágeis são aqueles que 

asseguram a avaliação de forma automática, através de ferramentas tecnológicas, como é 

o caso do AccessMonitor, WAVE, Achecker e TAW (W3C, 2019), frequentemente utli-

zadas para avaliar a acessibilidade web (Akgül, 2015; Angélico Gonçalves et al., 2020; 

Borges et al., 2020; Brajnik et al., 2009; Domínguez Vila et al., 2017; Domínguez Vila 

& Brea, 2009; Macedo & Sousa, 2019; Moreno et al., 2018; Silveiro et al., 2019).  

 

5.2.2. Acessibilidade web das agências de viagens, hotéis e museus 

A indústria do turismo integra vários tipos de agentes da oferta turística classificados 

de acordo com o papel que desempenham na cadeia, i.e., fornecedores de produtos e 

serviços (ex. transportes, unidades hoteleiras, parques recreativos, monumentos e mu-

seus), e intermediários (ex.; agências de viagens e operadores turísticos). 

Dados os avanços tecnológicos e a necessidade de serem alcançados mercados cada 

vez mais distantes e dispersos, grande parte da base de negócio destes agentes, nomea-

damente no que concerne ao marketing e à componente de interação, passa pela disponi-

bilização de canais de informação e comunicação via plataformas web. No caso das 

agências de viagem e operadores turísticos, as aplicações web apresentam-se como os 

canais privilegiados para a obtenção de informação necessária ao planeamento da via-

gem (Domínguez Vila et al., 2018; McKercher et al., 2003). Já no caso dos hotéis e mu-

seus, os websites são particularmente úteis para dar a conhecer as características dos 

espaços e os serviços oferecidos, sendo este um aspeto-chave para as PcNE. 

Tal como em outros domínios, também no turismo acessível as aplicações web repre-

sentam ferramentas privilegiadas para intermediar a informação entre a oferta e a procu-

ra turística (Lee & Cranage, 2017), com particular relevância para a disponibilização de 

informação sobre acessibilidade dos locais/destinos, bem como para assegurar a própria 

acessibilidade na comunicação dessa informação. Através da web, a informação está à 

distância de um click, o que não acontece com a informação local e a informação divul-

gada por meios físicos, de que são exemplos os panfletos, folhetos e cartazes. Assim, 

para além do potencial deste canal de comunicação no que respeita ao alcance, as aplica-

ções web podem igualmente promover a troca de informação de forma acessível, elimi-

nando não só as barreiras físicas da geografia, mas também as barreiras da própria forma 

de comunicar a informação. Cada pessoa, tendo em conta a sua condição, pode necessi-

tar de um determinado formato específico de informação (ex. voz, texto, redação sim-

ples), sendo a natureza multimédia das aplicações web uma solução na promoção de 

informação em diferentes formatos.  

De salientar ainda que, em alguns tipos de agentes da oferta turística, as próprias tec-

nologias têm potenciado novos modelos de negócio suportados integralmente na web. 
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No caso das agências de viagem, este potencial tecnológico tem levado ao surgimento de 

negócios sem presença física e totalmente eletrónicos (Law et al., 2004), o que torna 

ainda mais relevante a questão da acessibilidade web. Não obstante, sobre esta matéria, 

apenas um número muito limitado de estudos publicados analisam esta problemática 

(Silveiro et al., 2019; Teixeira et al., 2019), concluindo que o nível de acessibilidade web 

neste tipo de agentes de turismo tem ainda muito a melhorar, originando dificuldades no 

acesso à informação quando acedidos por PcNE. Estes resultados estão em linha com 

outros estudos realizados em outros países (Soufi & Maguire, 2008). 

Sobre hotéis, existe também um número muito limitado de estudos que avaliam o ní-

vel de acessibilidade da informação divulgada pelas unidades de alojamento turístico 

através de plataformas web (Farrar & Lambert, 2001; Macedo & Sousa, 2019; Mills et 

al., 2008; Morrison et al., 2004; Simon et al., 2007; Sun et al., 2017; Teixeira et al., 

2019; Williams et al., 2007). No entanto, esses estudos apontam, na generalidade, para 

dificuldades no acesso à informação por parte de PcNE.  

Relativamente aos museus, o cenário, em termos de acessibilidade web, parece ser 

também delicado, sendo que, pelas características dos serviços oferecidos, as condições 

de acessibilidade representam aspetos fundamentais para usufruir em pleno da experiên-

cia (Garcia Carrizosa et al., 2020). Por outro lado, há estudos que realçam a necessidade 

de PcI terem acesso à informação sobre a acessibilidade antes de chegarem ao local, para 

que possam usufruir das atividades turísticas associadas (Handa et al., 2010; Langa et al., 

2012; Poria et al., 2009).  

5.3. Metodologia  

5.3.1. Recolha de dados 

Como referido, este estudo assentou na análise da acessibilidade web de três tipos de 

agentes turísticos, ou seja, agências de viagens, museus e hotéis, localizados na Região 

Centro de Portugal. Para o efeito, iniciou-se o estudo com recolha dos dados, objeto de 

análise, onde, para além dos dados de caracterização, se recolheram os URLs (Uniform 

Resource Locator) que, na prática, representam o endereço eletrónico de cada website. 

No caso dos hotéis, recorreu-se à base de dados do Registo Nacional de Empreendimen-

tos Turísticos (RNET), do Registo Nacional de Turismo de Portugal 

(https://rnt.turismodeportugal.pt), tendo sido localizados 344 hotéis na Região Centro de 

Portugal. No caso das agências de viagens, a base de dados usada para a recolha dos 

dados foi o Registo Nacional de Agentes de Viagens e Turismo (RNAVT), do Registo 

Nacional de Turismo de Portugal (https://rnt.turismodeportugal.pt), tendo chegado a 182 

websites de agências de viagens, também da Região Centro de Portugal. No respeitante 

aos museus, os dados foram recolhidos através de uma pesquisa no website dos Museus 

de Portugal (http://museusportugal.org/) e da Direção Geral do Património Cultural 

(http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/), 

tendo sido alvo de análise 172 websites de museus. A tabela 5.1 apresenta, de forma 

resumida, o perfil da amostra.  

 

https://rnt.turismodeportugal.pt/
https://rnt.turismodeportugal.pt/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/
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Tabela 5.1. Perfil da amostra 

Agentes da oferta turística N % 

Hotéis 344 51,37 

Agências de viagens 182 25,00 

Museus 172 23,63 

Total  698 100,00 

 

5.3.2. Método de análise de dados 

Por forma a analisar o nível de acessibilidade dos websites dos três tipos de agentes 

de oferta turística que fazem parte deste estudo, numa primeira fase, foram selecionadas 

as ferramentas automáticas a utilizar. De uma breve análise às 145 ferramentas referen-

ciadas pelo W3C (W3C, 2019) na altura, e tendo em conta alguns trabalhos que reporta-

vam critérios de escolha para fins de seleção e utilização em estudos semelhantes (Do-

mínguez Vila et al., 2018; Mohd Isa, 2011), selecionaram-se duas – AccessMonitor1 e 

TAW2 – para serem utilizadas na avaliação da acessibilidade dos websites de hotéis, 

museus e agências de viagens. 

O AccessMonitor é uma ferramenta automática e de utilização gratuita, desenvolvida 

pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e tem sido amplamente utilizada em 

Portugal para estudos relacionados com a avaliação de acessibilidade web (Borges et al., 

2020; Macedo & Sousa, 2019). Esta ferramenta verifica o uso das diretrizes de acessibi-

lidade no código HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheet), 

usando como referência a WCAG 2.0 e tendo como output um relatório com um índice 

de acessibilidade global que varia entre 1 (práticas de acessibilidade web muito pobres) e 

10 (práticas de acessibilidade web excelentes) e com erros classificados em três níveis 

(A, AA e AAA). 

Por sua vez, o TAW, também uma ferramenta automática de avaliação da acessibili-

dade web com base no WCAG 2.0, gera o resultado em três categorias: ‘problemas’, 

‘avisos’, e ‘não revisto’. Somente as categorias ‘problemas’ e ‘avisos’ foram considera-

das neste estudo. Deve-se notar que o TAW é uma ferramenta amplamente utilizada em 

estudos de acessibilidade web, com contribuições relevantes no campo da acessibilidade 

web no turismo (Akgül, 2015; Domínguez Vila et al., 2018, 2020; Domínguez Vila & 

Brea, 2009). 

Quanto aos dados, estes foram recolhidos pelas ferramentas entre abril e agosto de 

2019, tendo sido os resultados analisados com base em estatísticas descritivas com re-

curso ao software Statistical Package for the Social Science (SPSS).  

                                                           
1-http://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/amp/   

2 https://www.tawdis.net/ 
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5.4. Resultados e discussão  

5.4.1. Acessibilidade web, usando o AccessMonitor 

Tendo em conta os dados provenientes da análise com a ferramenta automática Ac-

cessMonitor, conclui-se que, de uma forma geral, os websites analisados apresentam 

dificuldades de acesso, quando os utilizadores são PcNE.  

A figura 5.1 resume os resultados em termos de índice global e os vários tipos de er-

ros de acordo com o nível de conformidade (A, AA e AAA) obtido com o AccessMoni-

tor. É possível observar que, em média, por website analisado, o índice global para os 

três tipos de agentes de turismo estudados é de 5,15, numa escala de 1 (muito más práti-

cas) a 10 (excelentes práticas de acessibilidade web).  

Os erros que mais contribuem para o baixo índice global observado são os do tipo A, 

representando o nível básico necessário para aceder à informação, principalmente quan-

do os utilizadores são PcNE. 

Dos resultados reportados na figura 5.1, evidencia-se ainda que o melhor índice glo-

bal observado, com uma média de 5,68 por website, corresponde aos museus que, simul-

taneamente, registaram um menor número total de erros, com uma média de 7,49 por 

website. Em contrapartida, os piores resultados foram observados nos websites das 

agências de viagens, com um índice global mais baixo e um maior número de erros no 

total, com um grande contributo dos erros do tipo A. 

 

 
Fig. 5.1. Resultados de acessibilidade web, usando o AccessMonitor 

 

Uma análise mais detalhada do índice global é apresentada na figura 5.2. Os resulta-

dos confirmam que as melhores práticas de acessibilidade web são encontradas nos mu-

seus, o único tipo de agentes de turismo analisado que regista excelentes práticas 
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(5,30%) e uma percentagem menor, em média, de más práticas (11,70%), quando com-

parado com os hotéis (que ocupam a segunda posição com 13,10%) e as agências de 

viagens (com 25,30%), que registam os piores resultados em termos de acessibilidade 

web. 

De uma forma geral, e numa base comparativa, observa-se que os melhores resultados 

em termos de acessibilidade web são provenientes dos sites dos museus. Este resultado 

pode ser justificado pelo facto de, em Portugal, um grande número de museus serem 

propriedade de organismos públicos (ao contrário dos hotéis e agências de viagens que 

pertencem ao setor privado), pelo que necessitam de cumprir a legislação relativa à aces-

sibilidade web, que foi introduzida em 2018 através do Decreto-Lei n.º 83/2018 de 19 de 

outubro, tornando-se as práticas de acessibilidade obrigatórias para o setor público, a 

partir de setembro de 2019 (Decreto-Lei n.o 83/2018, 2018). Por outro lado, as agências 

de viagens, um importante intermediário na cadeia logística do turismo, que tem um 

papel crucial no planeamento das atividades de viagem, apresentam os piores resultados 

com uma elevada concentração de websites com más práticas (25,30%) e práticas regu-

lares (63,70%). 
 

 
Fig. 5.2. Índice global de acessibilidade web obtido com o AccessMonitor 

 

Estes resultados podem ter um efeito negativo no turismo de PcI, uma vez que as agên-

cias de viagem representam a primeira interface para o planeamento de uma viagem, e as 

dificuldades a este nível podem ser um obstáculo ao planeamento de viagens. Além dis-

so, uma grande parte destas organizações baseia o seu modelo de negócio exclusivamen-

te em operações online, ou seja, em agências de viagens online, e a inacessibilidade das 

plataformas web pode excluir do grupo de consumidores um grande conjunto de PcNE.  

 



79 

 

5.4.2. Acessibilidade web, usando o TAW  

Para uma análise mais detalhada, utilizou-se a ferramenta de avaliação automática 

TAW, o que possibilitou a identificação e classificação dos principais problemas que, 

pela sua natureza, necessitam de correção, assim como dos avisos que, embora com me-

nor grau de gravidade, necessitam de uma revisão humana.  

Salienta-se ainda que a avaliação feita pela ferramenta TAW classifica os problemas 

e/ou avisos em quatro princípios – ‘percetível’, ‘operável’, ‘compreensível’ e ‘robusto’ –

, tal como se pode observar na tabela 5.2, sendo estes determinantes para a acessibilidade 

do conteúdo web.  
Tabela 5.2. Acessibilidade web, resultados com TAW 

Princípios 

Hotéis 
Agências de 

viagens 
Museus 

Amostra 

total 

(N= 344) (N= 182) (N= 172) (N= 698) 

Média Média Média Média 

Problemas 

Percetível 30,56 41,70 10,74 28,58 

Operável 20,60 22,19 16,44 19,99 

Compreensível 7,08 21,21 1,82 9,47 

Robusto 20,89 36,84 16,34 23,93 

Avisos 

Percetível 94,92 105,62 107,01 100,69 

Operável 38,86 38,76 40,56 39,26 

Compreensível 18,10 20,60 5,70 15,70 

Robusto 78,81 77,08 44,15 69,82 

 

Assim, e considerando uma visão geral de todos os websites analisados, os resultados 

indicam que a dimensão ‘percetível’ é aquela que apresenta, em média, um maior núme-

ro de problemas (média = 28,58), revelando a necessidade de alguma intervenção no 

código HTML e CSS da componente web, para assim poderem ser percetíveis por todas 

as pessoas, incluindo as PcNE. O princípio ‘robusto’, que garante a compatibilidade com 

os agentes do utilizador, incluindo as tecnologias de apoio (TA), ocupa a segunda posi-

ção em termos de média de problemas para cada website (média = 23,93). Estes resulta-

dos podem indicar que o conteúdo de um grande número de websites não é suficiente-

mente robusto para ser interpretado de forma confiável por uma grande variedade de TA. 

Por exemplo, pessoas com incapacidades visuais ou mesmo pessoas tetraplégicas preci-

sam de dispositivos adicionais para interagir com o conteúdo web. O princípio ‘operá-

vel’ também mostra um número significativo de erros por cada website (média = 19,99), 

revelando algumas dificuldades na interação com as interfaces, tanto em termos do ma-

nuseio dos componentes de informação como na navegação entre esses componentes. 

Quanto aos avisos identificados, o princípio ‘percetível’ também emerge como aquele 

que regista a média mais alta de incidentes para cada site examinado (média = 100,69), 
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seguido pelo princípio ‘robusto’ (média = 69,82) e o princípio ‘operável’ (média = 

39,26).  

Numa base comparativa entre os três tipos de oferta turísticas, realça-se, mais uma 

vez, e em consonância com os resultados encontrados com a ferramenta AccessMonitor, 

que os melhores resultados em termos de acessibilidade web foram encontrados nos 

museus, representando as agências de viagens o tipo de oferta com mais problemas em 

termos de acessibilidade web. 

Perante a verificação destes problemas, foram identificados os tipos de intervenção a 

fazer, no sentido de melhorar a acessibilidade web. Para o efeito, recorreu-se a uma aná-

lise mais detalhada dos problemas identificados pelo TAW. Assim, a tabela 5.3 resume 

os detalhes em termos de problemas nas diferentes diretrizes que pertencem a cada prin-

cípio.  

Assim, relativamente aos problemas apresentados na tabela 5.4, os resultados indi-

cam que, em geral, as diretrizes com mais problemas, em média, por website analisado, 

são: ‘4.1 Compatível’ (média = 23,93) no princípio ‘robusto’; ‘2.4 Navegável' (média = 

18,60) no princípio ‘operável’; assim como '1.1 Alternativas de Texto' (média = 15,25) e 

1.3 'Adaptável' (média = 14,66), ambos no princípio ‘percetível’. Em termos de robustez, 

os resultados reforçam a necessidade de fazer alterações nos websites analisados, a fim 

de aumentar a sua compatibilidade com as TA. Os resultados também revelam dificulda-

des no processo de navegação, indicando igualmente a existência de poucas alternativas 

de texto (por exemplo, braile, voz, símbolos, ou mesmo uma linguagem mais simples), 

assim como dificuldades em apresentar o conteúdo de diferentes formas, ajustando o 

conteúdo a diferentes grupos de utilizadores. Estes erros representam o tipo mais comum 

de erros, como pode ser visto em alguns estudos realizados na área do turismo (Domín-

guez Vila et al., 2017, 2018; Mills et al., 2008) e tendem a afetar as PcNE, principalmen-

te as pessoas com incapacidade visual e auditiva. 

Em termos comparativos, por tipo de oferta turística, os resultados destas análises re-

velam, mais uma vez, que os museus são o tipo de agente de turismo que, em média, 

regista o menor número de problemas por website, ao contrário das agências de viagem, 

que apresentam os piores resultados a este nível. 

De salientar que, em termos de avisos, embora os detalhes não estejam discriminados 

neste capítulo, os resultados a esse nível acompanharam o padrão dos problemas aqui 

descritos.  
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Tabela 5.3. Problemas identificados com TAW 

Diretrizes 

Hotéis 
Agências de  

viagens 
Museus 

Amostra 

total 

(N= 344) (N= 182) (N= 172) (N= 698) 

Média Média Média Média 

P 

1.1 Alternativas de texto 15,89 22,43 15,25 6,30 

1.2 Meios baseados no tempo 0,01 0,00 0,01 0,00 

1.3 Adaptável 14,66 19,27 14,66 4,48 

1.4. Distinguível 0,00 0,00 0,00 0,00 

O 

2.1 Teclado acessível nave-

gável 
1,38 2,65 1,37 0,00 

2.2 Tempo suficiente 0,02 0,01 0,01 0,00 

2.3 Apreensões 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Navegável 19,20 19,52 18,60 16,44 

C 

3.1 Legível 0,47 0,51 0,43 0,27 

3.2 Previsível 0,32 0,59 0,36 0,20 

3.3 Assistência à entrada 6,30 20,10 8,68 1,34 

R 4.1 Compatível 20,89 36,84 23,93 16,34 

Legenda: P – Percetível; O – Operável; C – Compreensível; R - Robusto 

5.5. Conclusões e contribuições  

O presente capítulo apresentou um estudo, baseado na análise de um conjunto de 

websites de três tipos de agentes turísticos – hotéis, agências de viagens e museus – loca-

lizados na Região Centro de Portugal. De uma forma geral, o conjunto dos websites 

analisados alcançou, em média, uma pontuação que o classifica com "práticas regulares" 

de acessibilidade, uma vez que registou um índice global de 5,15 numa escala de 1 a 10. 

Os resultados revelam também um número significativo de problemas ao nível mais 

baixo de conformidade (nível A), o que indica que grande parte dos websites analisados 

não cumpre os requisitos básicos de acessibilidade web, comprometendo, assim, o aces-

so ao seu conteúdo por parte de PcNE.  

Com este estudo foi ainda possível perceber que os problemas que mais contribuíram 

para a falta de acessibilidade dos websites pertenciam aos princípios de perceção, robus-

tez e operabilidade.  

Uma análise mais detalhada a partir do princípio ‘percetível’ revelou a existência de 

falta de alternativas de texto (por exemplo, braile, áudio, símbolos ou mesmo uma lin-

guagem mais simples) e dificuldades em apresentar o conteúdo de diferentes formas, de 

acordo com os diferentes grupos de utilizadores. A falta de uma estruturação da informa-

ção, também identificada no estudo, dificulta a apresentação dos conteúdos em formatos 

específicos, como por exemplo, contraste entre texto e fundo ou, em caso de áudio, uma 

separação clara entre sons de primeiro plano e sons de segundo plano. Estas falhas ten-

dem a constituir barreiras de acesso aos conteúdos web, nomeadamente para pessoas 
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com incapacidades visuais e auditivas, tal como já foi demonstrado em outros estudos 

conduzidos nesta área (Domínguez Vila et al., 2017, 2018; Mills et al., 2008).  

No que toca ao princípio ‘robusto’, os resultados revelaram também alguns proble-

mas, indicando possíveis dificuldades com a integração das TA, tais como os leitores de 

texto, ou assistentes de voz, displays em braile e teclados alternativos. Estes dispositivos, 

para alguns tipos de PcNE (nomeadamente para pessoas com incapacidades visuais e 

auditivas, bem como pessoas com algum tipo de incapacidade física, como é o caso dos 

tetraplégicos ou pessoas sem membros superiores), representam, normalmente, a única 

forma de interagir com os conteúdos web, quer para input de dados, quer para a navega-

ção nos conteúdos com impacto no output de informação. Desta forma, problemas nos 

marcadores HTML e CSS que impedem a integração deste tipo de aplicativos, tornam-se 

uma barreira ao acesso dos conteúdos presentes nesses websites. De acordo com alguns 

autores que conduziram estudos nessa área, este é um dos princípios que mais negativa-

mente tem contribuído para a falta de acessibilidade web (Borges et al., 2020; Domín-

guez Vila et al., 2018; Farrar & Lambert, 2001; Mills et al., 2008; Morrison et al., 2004; 

Simon et al., 2007; Sun et al., 2017; Wang et al., 2018; Williams et al., 2007).   

No que diz respeito ao princípio ‘operável’, os três agentes de oferta turística apre-

sentam problemas a nível da navegação, sendo este um parâmetro muito importante para 

qualquer tipo de utilizador. Falhas a este nível, normalmente, contribuem para dificulda-

des em encontrar os conteúdos, com grande impacto nas pessoas com incapacidades 

visuais e cognitivas.  

Apesar destes resultados gerais, numa comparação entre os websites dos três tipos de 

ofertas turísticas analisados, os museus mostraram ser aqueles que melhor nível de aces-

sibilidade web apresentam, resultados que podem estar associados ao facto de, em Por-

tugal, a maior parte dos museus serem geridos como entidades públicas e, como tal, 

necessitarem de seguir a legislação que tornou as práticas de acessibilidade obrigatórias 

para o setor público, a partir de setembro de 2019. A mesma regra não se aplica aos ho-

téis e agências de viagens, estes com gestão privada. No entanto, as agências de viagens, 

ainda que com um papel preponderante na mediação de informação, obtiveram um maior 

número de problemas em termos de acessibilidade web. 

Em jeito de conclusão, com este estudo foi possível obter uma visão transversal do 

estado da acessibilidade web de três importantes tipos de agentes da oferta turística, com 

papéis bastante relevantes na prática do turismo. Neste sentido, este estudo visa, para 

além de dar a conhecer o nível de acessibilidade dos websites, assinalar que más práticas 

de codificação deste tipo de aplicações têm um forte impacto na acessibilidade dos seus 

conteúdos por parte de alguns grupos de PcNE. Numa perspetiva prática, este estudo 

sugere que os web designers e programadores de aplicações web podem não estar fami-

liarizados com os padrões de acessibilidade da web para desenvolvimento de soluções 

acessíveis, necessitando de sensibilização ou mesmo formação a este nível, no sentido de 

assegurar que, com maior ou menor grau, os conteúdos presentes nessas aplicações che-

gam a todos, independentemente da sua capacidade ou condição.  
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Resumo. O mercado do turismo acessível encontra-se em crescimento e possui 

atualmente grande relevância económica. No entanto, as pessoas com necessidade 

especiais (PcNE) continuam a enfrentar constrangimentos significativos em parti-

ciparem em atividades turísticas, muitos dos quais decorrentes da pouca ou ne-

nhuma formação dos profissionais da indústria turística para trabalharem com este 

mercado. Dada a atual relevância do turismo acessível, o presente capítulo preten-

de contribuir para um melhor conhecimento da realidade portuguesa no que se re-

fere à educação em turismo acessível que é oferecida nos cursos do ensino superior 

na área do turismo, bem como relativamente à formação nesta área que deve ser 

desenvolvida nestes cursos. Recorrendo a uma triangulação de dados quantitativos 

e qualitativos, o capítulo apresenta um retrato da (não) inclusão do turismo acessí-

vel nos cursos superiores de turismo em Portugal, muito embora seja reconhecido 

pelos diretores destes cursos a relevância da mesma para fornecer as competências 

técnicas e sociais que os profissionais do setor necessitam para promover um tu-

rismo acessível e inclusivo. Como razões para esta (não) inclusão, os diretores re-

ferem alguma resistência à mudança, mas, sobretudo, a relativa ausência de docen-

tes com formação na área. Conclui-se, assim, que, com vista a mudar a situação 

atual, é necessário apostar na formação de professores para que os estudantes que 

frequentam um curso do ensino superior na área do turismo em Portugal possam 

adquirir um conjunto de competências relevantes. Só assim o turismo acessível po-

derá vir a ser uma realidade. 

Palavras-chave: Turismo acessível; Pessoas com necessidades especiais (PcNE); 

Cursos superiores de turismo; Profissionais de turismo. 
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6.1. Introdução 

Apesar do mercado de turismo acessível ser um mercado em crescimento e de grande 

relevância económica, as pessoas com necessidade especiais (PcNE) enfrentam muitos 

constrangimentos para participarem em atividades turísticas (Alves et al., 2020). Uma 

grande parte destes constrangimentos está relacionada com o facto dos cursos do ensino 

superior em turismo não estarem a preparar os futuros profissionais do setor para traba-

lharem com o mercado do turismo acessível (Leal et al., 2020; Liasidou et al., 2018). 

Neste sentido, o crescimento e a competitividade a longo prazo do turismo dependerá da 

sua capacidade de satisfazer as necessidades da totalidade dos mercados, ou seja, da sua 

capacidade de se transformar numa atividade acessível a todos. No entanto, a concretiza-

ção deste objetivo dependerá, consideravelmente, entre outros fatores, da qualidade dos 

seus recursos humanos, uma vez que este é o seu ativo mais importante (Horng & Lin, 

2013).  

A pouca literatura existente sobre a temática revela que as PcNE enfrentam muitos 

problemas para ter acesso a experiências turísticas, como por exemplo: (i) equipamentos 

turísticos e serviços não adaptados às suas necessidades; (ii) ausência de informação 

sobre o nível de acessibilidade dos produtos turísticos; (iii) informação sobre produtos 

turísticos em formatos não acessíveis (iv) e atitudes negativas por parte dos profissionais 

do setor (Adam, 2019; Alves et al., 2020; Dinis et al.,2020; Leal et al., 2020; Liasidou et 

al., 2018).  

Para eliminar muitos dos problemas referidos, é fundamental que os profissionais que 

trabalham na indústria turística possuam as competências adequadas (não só competên-

cias técnicas, como também competências sociais) para assegurar que as PcNE possam 

participar em atividades turísticas e obter dessa participação experiências memoráveis. 

Todavia, estudos publicados (por exemplo, Adam, 2019; Liasidou et al., 2018; Schitko 

& Simpson, 2012; Swanepoel et al., 2020) têm demonstrado que os profissionais do 

setor ainda não estão conscientes da relevância deste mercado, nem da necessidade de 

conhecer as suas necessidades, motivações e constrangimentos. Esta realidade estará 

certamente relacionada com o facto das instituições de ensino superior que lecionam 

cursos na área do turismo não estarem a preparar os seus alunos (futuros profissionais do 

setor, muitos com responsabilidades ao nível da gestão) para satisfazerem as necessida-

des do mercado de turismo acessível. Devido a esta realidade, é fundamental apostar em 

estratégias que contribuam para eliminar este círculo vicioso. Considera-se que a inclu-

são de conteúdos relacionados com turismo acessível nos cursos do ensino superior na 

área do turismo, com o objetivo de preparar os futuros profissionais do setor para o de-

senvolvimento de uma indústria turística acessível e inclusiva, é uma das estratégias que 

deve ser implementada a curto prazo. 

O reduzido número de estudos (por exemplo, Liasidou et al., 2018) sobre as compe-

tências na área do turismo acessível, que são desenvolvidas nos cursos de ensino superi-

or na área de turismo em Portugal, revela que a situação é preocupante e que necessita de 

ser alterada urgentemente. Neste contexto, este capítulo procura contribuir para um me-

lhor conhecimento da realidade portuguesa, no que se refere à formação em turismo 
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acessível que é oferecida nos cursos do ensino superior na área do turismo, bem como 

relativamente à formação nesta área que deve ser desenvolvida nestes cursos. Especifi-

camente, neste capítulo pretende-se: (i) analisar se os cursos incluem conteúdos progra-

máticos relacionados com o turismo acessível; (ii) avaliar a relevância que os responsá-

veis pela coordenação dos cursos atribuem à formação em turismo acessível; (iii) conhe-

cer os constrangimentos das instituições de ensino superior para promover formação em 

turismo acessível e (iv) identificar os conteúdos que devem ser incluídos e que estraté-

gias devem ser implementadas para desenvolver as competências adequadas para satisfa-

zer as necessidades do mercado de turismo acessível.  

Em termos de estrutura, o presente capítulo integra cinco secções. Depois desta in-

trodução, onde é descrita a relevância e os objetivos do estudo, apresenta-se uma breve 

revisão da literatura sobre a inclusão de conteúdos de turismo acessível nos cursos de 

ensino superior em turismo. Na terceira secção são descritos os métodos utilizados em 

termos de recolha e análise de dados. Na quarta seção é apresentado e discutido um con-

junto de resultados sobre o tipo de formação em turismo acessível que está a ser minis-

trado, a relevância deste tipo de formação, o tipo de conteúdos programáticos que devem 

ser lecionados e os constrangimentos sentidos pelas instituições de ensino superior rela-

cionados com a inclusão dos mesmos. Por fim, o capítulo termina com uma descrição 

das principais conclusões e identificação de algumas estratégias que poderão ser adota-

das para que as instituições de ensino superior passem a integrar nos seus ciclos de estu-

do na área do turismo conteúdos relacionados com o turismo acessível. 

6.2. O turismo acessível nos cursos do ensino superior em turismo  

O desenvolvimento do turismo acessível implica que os profissionais que trabalham 

na indústria tenham as atitudes e as competências adequadas para trabalhar com pessoas 

com necessidades especiais (PcNE). Na realidade, a falta de conhecimento dos profis-

sionais que trabalham no setor do turismo, sobre as características e necessidades das 

PcNE, poderá originar mais constrangimentos aos visitantes com necessidades especiais 

do que as barreiras existentes em termos de acessibilidades físicas (Swanepoel et al., 

2020). Assim, considera-se fundamental que os profissionais do setor tenham formação 

em turismo acessível para que os visitantes com necessidades especiais possam ter as 

experiências turísticas que desejam e merecem. No entanto, a pouca literatura que anali-

sa os programas de estudo dos cursos superiores em turismo, em termos de conteúdos 

relacionados com turismo acessível (por exemplo, Bizjak et al., 2011; Liasidou et al., 

2018), destaca uma quase ausência de tópicos relacionados com esta área e, em particu-

lar, de temas relacionados com as necessidades das pessoas com incapacidade (PcI), não 

só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo. 

De facto, os poucos estudos realizados sobre cursos superiores em turismo na Europa 

referem que não existe por parte das instituições de ensino superior uma preocupação 

com a oferta de disciplinas vocacionadas para as necessidades específicas das PcNE ou 

que se debrucem sobre a legislação, condições de acesso e serviços relacionados com as 

pessoas com deficiência (Bizjak et al., 2011; Daruwalla & Darcy, 2005). Por outro lado, 
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estes mesmos estudos referem que a existência de formação nesta área é um fator pre-

ponderante na mudança de atitude dos estudantes para com as PcNE, induzindo o desen-

volvimento nos futuros profissionais do turismo de um comportamento adequado relati-

vamente a este grupo específico de visitantes (Bizjak et al. (2011), tonando-os capazes 

de reconhecer as suas necessidades (Swanepoel et al., 2020) e, assim, contribuir para a 

melhoria da oferta turística que lhes é proporcionada (Perry, 2008). 

Mesmo sendo relativamente poucos, como já foi referido, é de notar que os diferentes 

estudos analisados convergem ao realçar as vantagens de uma aposta na educação como 

forma de consciencialização para a deficiência entre os profissionais do turismo. Esta 

educação deve passar, não só pela transmissão de conhecimentos relevantes nesta área, 

através da inclusão de disciplinas (específicas ou mais genéricas) que cubram os temas 

da deficiência, da incapacidade, das necessidades especiais, e das obrigações relativas 

aos direitos humanos a nível nacional e internacional, mas também recorrendo à intera-

ção natural e ao contacto direto com PcNE (Bizjak et al., 2011; Durawalla & Darcy, 

2005; Schitko & Simpson, 2012, Swanepoel et al., 2020). De facto, a investigação reali-

zada aponta para que uma abordagem eficaz na educação dos futuros profissionais do 

turismo para o mercado das PcNE consista no recurso a simulações em que os estudantes 

experimentam alguma forma de incapacidade (ex. utilização de cadeiras de rodas, ven-

das de olhos, auscultadores de silêncio). A oportunidade de experienciar como é a vida 

de uma PcNE favorece, em princípio, uma mudança positiva nas atitudes face a estas 

pessoas (Kim et al., 2012). A ausência de um conhecimento e formação adequados sobre 

as PcNE leva a que os profissionais do turismo tenham dificuldades em lidar com este 

grupo de visitantes e em providenciar-lhe a assistência de que muitas vezes necessitam. 

Torna-se, pois, evidente, da análise da literatura disponível, que a promoção de um 

turismo verdadeiramente acessível só será possível através de uma educação nesta área 

dos futuros profissionais do turismo, dotando-os do conhecimento e das competências 

necessárias para poderem interagir com confiança e de uma forma positiva com as 

PcNE. Para isso, é preciso que os cursos superiores de turismo incluam nos seus progra-

mas de estudo tópicos sobre turismo acessível. Infelizmente, como já foi referido, essa 

não parece ser a realidade nem em Portugal, nem na Europa. A deficiência, a inclusão 

social, o design universal, os modelos médicos e sociais de incapacidade, ou a necessi-

dade de criar condições para que o turismo permita o acesso de todas as pessoas a dife-

rentes tipos de atividades, numa lógica de ‘turismo ético’, não são ainda temas incorpo-

rados nestes cursos, que insistem em manter uma componente muito vocacional, negli-

genciando a perspetiva social da indústria do turismo. Apesar de toda a evolução das 

últimas décadas, traduzida em barreiras físicas cada vez mais transponíveis pelas PcNE, 

continuam a ser demasiadas as vezes em que este grupo de turistas tem que lidar com os 

estereótipos sociais que surgem na forma como são tratados pela sociedade (Liasidou et 

al., 2018). 
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6.3. Metodologia 

Em Portugal, a formação superior em turismo é assegurada pelas universidades e po-

litécnicos, públicos e privados, que oferecem um conjunto diversificado de cursos supe-

riores em turismo (CST), incluindo programas técnicos superiores profissionais, licen-

ciaturas, mestrados e doutoramentos (Valente, 2019). No âmbito do presente estudo, só 

foram, porém, considerados os mestrados e licenciaturas oferecidos por estas instituições 

de ensino superior (IES).  

Em 2019, uma análise da informação, disponibilizada pela Direcção-Geral do Ensino 

Superior (DGES) e pela Agência Portuguesa de Avaliação e Acreditação do Ensino Su-

perior (A3ES), permitiu identificar 113 cursos superiores de Turismo (CST) (71 licencia-

turas e 42 mestrados), distribuídos por universidades e politécnicos, públicos e privados 

(figura 6.1.). Cada um destes CST tinha um diretor responsável pela sua coordenação. 

 

 
 

Fig. 6.1. Cursos Superiores em Turismo em Portugal  

 

Para analisar se as IES portuguesas estão a preparar os futuros profissionais da 

área do turismo para o turismo acessível, foi utilizada uma estratégia de triangulação de 

dados (Denscombe, 2007), tendo-se combinado métodos de recolha de dados quantitati-

vos (questionários) e qualitativos (análise de conteúdo dos programas de estudos e dos 

dados recolhidos em focus groups). O procedimento de recolha de informação adotado 

assentou em três etapas (figura 6.2.): (1) recolha e análise dos programas de estudos de 
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todos os CST; (2) administração de um questionário a todos os diretores dos CST; e (3) 

dois focus groups com uma amostra de diretores de CST.  

 
Fig. 6.2. Sumário do procedimento metodológico adotado 

Nota: O número de diretores é inferior ao número total de programas analisados, devido ao facto de alguns 

diretores serem responsáveis pela coordenação de mais do que um programa.  

A Etapa 1 consistiu na análise dos programas de estudo dos 113 CST (licenciaturas e 

mestrados), para perceber se os mesmos incluíam nos seus objetivos de aprendizagem 

referência ao turismo acessível e/ ou se continham unidades curriculares em que fosse 

abordado o turismo acessível. Para o efeito, foi criada uma base de dados de todos os 

CST (licenciaturas e/ ou mestrados) existentes em Portugal, com base na informação 

disponibilizada pela DGES e pela A3ES. 

Na Etapa 2, todos os diretores dos programas identificados (76) foram convidados a 

responderem a um questionário, com o objetivo de obter informações mais detalhadas 

sobre os conteúdos dos programas de estudos. O questionário foi administrado online, 

entre outubro de 2019 e junho de 2020. Responderam a este questionário 42 diretores, 

correspondendo a uma taxa de resposta de 55%. Relativamente ao seu perfil demográfi-

co, a maioria dos respondentes indicou ser doutorado (90,48%), coordenador de uma 

licenciatura (1º ciclo de estudos) (65,90%) e do sexo feminino (64,3%) (figura 6.3). 

Apenas um diretor de curso não tinha nacionalidade portuguesa e nenhum era portador 

de deficiência. A média de idades era de 46 anos. 
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Fig. 6.3. Perfil da amostra de inquiridos através do questionário disponibilizado online 

 

A Etapa 3 permitiu complementar a informação obtida nas duas etapas anteriores, 

através da recolha de informação mais aprofundada sobre os conteúdos de turismo aces-

sível oferecidos pelas IES portuguesas. Para tal, dois focus groups com diretores dos 

CST foram realizados em maio de 2020. A seleção dos diretores procurou assegurar a 

heterogeneidade dos participantes, quer em termos do subsistema da instituição de per-

tença (universidades e politécnicos), quer da sua localização (todo o país, incluindo as 

ilhas). A figura 6.4. apresenta um resumo do perfil dos nove diretores participantes e das 

instituições por eles representadas.  
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Fig. 6.4. Perfil dos participantes nos focus groups. 

Nota: Fem.- Género feminino; Masc.- Género masculino; Pol.-Politécnico; Univ.- Universidade; Lic.- Licenci-

atura; Mest.- Mestrado 

 

Após a conclusão das três etapas anteriores, procedeu-se à análise da informação re-

colhida em cada uma delas. Assim, num primeiro estádio, realizou-se uma análise de 

conteúdo dos 113 programas de estudos identificados na etapa 1. De seguida, foi realiza-

da uma análise descritiva dos dados recolhidos através do questionário, utilizando-se, 

para isso, o software SPSS. Por fim, os focus groups foram gravados e transcritos inte-

gralmente. O conteúdo das transcrições foi analisado através da técnica de análise de 

conteúdo (Denscombe, 2007), com recurso ao software Nvivo.  

6.4. Resultados e discussão 

Nesta secção apresentam-se e discutem-se os principais resultados obtidos a partir da 

análise dos programas de estudos de todos os CST portugueses, bem como das respostas 

dadas ao questionário pelos diretores dos CST e pelos participantes nos dois focus 

groups realizados. Globalmente, esta análise evidencia que, apesar da relevância e im-

portância atribuída ao turismo acessível por parte dos diretores dos CST, existem ainda 

alguns constrangimentos à sua inclusão nos programas de estudo destes cursos, em parti-

cular através de unidades curriculares específicas sobre a temática. 
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6.4.1. O turismo acessível nos programas de estudo dos CST em Portugal 

A análise dos programas de estudo dos CST oferecidos pelas IES portuguesas revela, 

desde logo, que nenhum dos 113 cursos inclui nos seus objetivos de aprendizagem refe-

rência ao turismo acessível. Adicionalmente, apenas 8 em 113 cursos inclui unidades 

curriculares relacionadas com o turismo acessível: 4 com enfoque no turismo acessível e 

inclusivo, 3 em transportes e acessibilidade e 1 em responsabilidade social. Estes resul-

tados mostram claramente que o turismo acessível não parece ser ainda uma preocupa-

ção das IES que oferecem CST em Portugal. 

As respostas dadas ao questionário enviado aos diretores dos CST confirmam a aná-

lise feita aos programas de estudo (figura 6.5.). Muito embora os diretores considerem 

que, em média, os CST incluem nos seus objetivos de aprendizagem conhecimento sobre 

o turismo acessível (média=3,75), a sua visão já não é tão positiva quando questionados 

sobre a inclusão de objetivos mais específicos relacionados com as PcI (média=2,80) ou 

mesmo com pessoas com outras necessidades especiais (PcoNE) (média=3,11). 

Os resultados obtidos a partir da informação recolhida nos dois focus groups também 

confirmam este panorama: 

“Essencialmente, o programa de estudo não inclui conteúdos específicos 

[sobre turismo acessível]” [FG1P1] 

 
Fig. 6.5. Objetivos de aprendizagem relacionados com o turismo acessível nos CST 

Nota: Respostas dadas numa escala tipo Likert de 5 pontos, de 1= “discordo totalmente” a 5= “concordo 

totalmente”. 
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Quando questionados sobre a existência de formação sobre turismo acessível nos 

cursos pelos quais são responsáveis, apenas 9,1% dos diretores inquiridos através do 

questionário afirmam haver unidades curriculares especificamente focadas no tema. Por 

outro lado, a percentagem de diretores que refere existir nos seus cursos uma oferta de 

formação em braille ou língua gestual portuguesa é muito baixa (2,3% em ambos os 

casos).  

Porém, é de referir que 90,9% dos diretores afirmam existir formação em turismo 

acessível no contexto de unidades curriculares não especificamente focadas no tema. 

Apesar deste ser um sinal positivo, os conteúdos abordados sobre turismo acessível são 

tipicamente muito limitados e introduzidos de forma esporádica, tal como é enfatizado 

por um dos participantes nos focus groups: 

 

“O programa de estudo não integra conteúdos específicos [em turismo 

acessível], o que temos vindo a fazer é a integração de tais conteúdos em 

algumas das restantes unidades curriculares.” [FG1P1] 

 

De notar também que 75% dos inquiridos apontam para a realização de seminários 

sobre turismo acessível no âmbito dos CST pelos quais são responsáveis. A este respeito, 

um dos diretores que participou nos focus groups referiu que este tipo de formação é 

muito importante, tendo mencionado alguns exemplos interessantes de seminários e 

workshops realizados na sua instituição sobre esta temática: 

 

“Eu queria dar aqui alguns exemplos daquilo que tem sido desenvolvido, 

num sistema de aula aberta. […] Convidámos o [nome do participante], da 

ColorADD, para falar da questão do daltonismo e que veio fazer uma ses-

são aberta que foi incrível, assim, qualquer coisa de especial! E uma das 

coisas que notamos é que, também, nos seminários e nos congressos onde 

essa temática é abordada, tentamos, também, levar os alunos.” [FG2P1]  

 

“Desenvolvemos, em conjunto com uma organização social [que representa 

e apoia pessoas surdas], o primeiro curso de Língua Gestual para Técnicos 

de Turismo (...) eles [estudantes] adoraram.” [FG2P2] 

De maneira a perceber melhor qual a natureza dos conteúdos sobre turismo acessível 

que são efetivamente incluídos nos programas de estudo dos CST, foi pedido aos seus 

diretores que avaliassem o grau de inclusão nos mesmos tendo em conta um conjunto de 

tópicos relacionados com o tema (figura 6.6.).  
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Fig. 6.6. Conteúdos relacionados com o turismo acessível nos CST 

Nota *: respostas numa escala de 1 = “discordo completamente” a 5 = “concordo completamente” 

Os resultados obtidos apontam, sobretudo, para a abordagem de tópicos de cariz mais 

genérico, tais como ‘o conceito de turismo acessível’ ou ‘as oportunidades e desafios do 

mercado do turismo acessível’. Já relativamente a conteúdos relacionados com a acessi-

bilidade da informação e comunicação, o grau de concordância dos diretores relativa-

mente à sua inclusão nos CST é menor, nomeadamente no que se refere a ‘formas de 

adaptação de conteúdos para braille’, ‘métodos de preparação de menus para pessoas 

com alergias e/ou intolerâncias alimentares’ e ‘requisitos necessários para produzir do-

cumentos impressos em formato acessível’. Por outro lado, conteúdos relacionados com 

barreiras físicas e de atitude ou de acessibilidade da oferta turística são já abordados nos 

CST, embora haja ainda margem para uma maior inclusão dos mesmos nos programas 

de estudo destes cursos. 

Estes resultados apontam para uma formação dos futuros profissionais da área do tu-

rismo acessível que, embora já exista, é ainda algo limitada em áreas que são fundamen-

tais para transformar o turismo numa atividade verdadeiramente acessível e inclusiva. 
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6.4.2. A relevância da educação e formação em turismo acessível e os 

constrangimentos à sua implementação nos CST portugueses 

Muito embora seja evidente a ausência de unidades curriculares diretamente 

relacionadas com o turismo acessível nos CST em Portugal, os diretores destes cursos 

tendem a considerar como muito relevante a promoção de educação e formação nesta 

área. De facto, quando solicitados a exprimir o seu grau de concordância com a 

relevância da formação em turismo acessível, os diretores de curso tendem a concordar 

fortemente com a existência de “formação formal em turismo acessível” (média=4,68) e 

de “formação complementar em turismo acessível” (média=4,55)3. Por outro lado, 

também os participantes nos focus groups corroboram a relevância da oferta de ensino e 

formação em turismo acessível: 

 “Eu considero que não só é importante, como também é crucial que estes 

temas [turismo acessível] sejam incluídos nos planos [curriculares] das 

licenciaturas.” [FG1P2] 

Todavia, os dados recolhidos, quer através dos questionários, quer dos focus groups, 

evidenciam a existência de alguns constrangimentos a uma inclusão efetiva do turismo 

acessível nos CST portugueses. 

A figura 6.7 apresenta as médias das respostas pelos diretores de cursos a um conjun-

to de questões relativas a razões possíveis para a não inclusão do turismo acessível nos 

CST em Portugal. 

                                                           
3 Escala de resposta tipo Likert, de 1= “discordo completamente” a 5= “concordo completamen-

te”. 
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Fig. 6.7. Razões para os CST não oferecerem educação e formação em turismo acessível 

Nota: respostas numa escala de 1 = “discordo completamente” a 5 = “concordo completamente” 

Da sua análise, ressalta, desde logo, que a não relevância do mercado do turismo 

acessível e, em particular, do mercado das PcI auditiva ou visual não é uma razão que 

justifique esta não inclusão. De facto, a falta de docentes e formadores com competên-

cias científicas e pedagógicas na área do turismo acessível, incluindo em língua gestual 

portuguesa e braille, parece emergir como a principal razão para que os CST não cubram 

esta área temática. Por outro lado, e na opinião dos diretores destes cursos, muito embora 

os estudantes tendam a procurar formação em turismo acessível, esta procura é menor 

quando incide especificamente na língua gestual portuguesa ou no braille. Também inte-

ressante é verificar que, na opinião dos inquiridos, os empregadores tendem a valorizar 

profissionais com formação em turismo acessível, ainda que esta valorização seja, outra 

vez, menor, no caso da formação em braille ou mesmo em língua gestual portuguesa. De 

notar, igualmente, é o facto dos diretores dos CST concordarem com a cobertura que, 

genericamente, é dada ao turismo acessível nos programas de estudos dos seus cursos. 

Este resultado, ainda que à partida pareça positivo, levanta a questão de saber até que 

ponto estarão estes diretores dispostos a apostar mais fortemente na inclusão do turismo 

acessível nos seus cursos, nomeadamente através da criação de unidades curriculares 

específicas sobre o tema, uma vez que consideram que a temática já é coberta.  

Quando questionados sobre as razões para a não inclusão do turismo acessível nos 

CST em Portugal, os participantes nos focus groups identificaram dois constrangimentos 

principais existentes nas IES. O primeiro prende-se com alguma dificuldade na atualiza-

ção dos programas de estudo, uma vez que isso implica um rearranjo nas unidades curri-

culares existentes e, eventualmente, a substituição de algumas por unidades curriculares 
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específicas sobre turismo acessível. A resistência à mudança é comum nas IES, como 

refere um dos participantes nos focus groups: 

 “para criarmos novas unidades curriculares, temos sempre que deixar ou-

tras de lado e isto gera sempre insatisfação não só entre o corpo docente do 

curso, mas também no de outras faculdades que colaboram connosco” 

[FG2P3]. 

O segundo constrangimento tem que ver com o número limitado de pessoal docente 

com competências científicas e técnicas na área do turismo acessível, o que torna difícil 

o recrutamento de docentes com esse perfil, capazes de assegurar unidades curriculares 

específicas sobre turismo acessível. Este mesmo resultado já tinha sido obtido a partir da 

análise das respostas aos questionários, em que claramente se verifica que os diretores de 

curso tendem a concordar com as poucas competências científicas e pedagógicas dos 

docentes na área do turismo acessível e, em particular, em língua gestual portuguesa e 

braille. 

6.5. Conclusões e contribuições 

Este capítulo demonstra que as instituições de ensino superior em Portugal, que leci-

onam ciclos de estudo na área do turismo, ainda não estão a preparar, adequadamente, os 

futuros profissionais do setor para trabalhar com o mercado do turismo acessível. Apesar 

do importante papel que estas instituições podem desempenhar, uma vez que são respon-

sáveis pela formação de recursos humanos, muitos dos quais com responsabilidades na 

tomada de decisão, os conteúdos programáticos lecionados necessitam de integrar com-

ponentes relacionadas com a relevância e características do mercado, motivações turísti-

cas e constrangimentos que as PcNE enfrentam para participar em atividades turísticas. 

O conhecimento destas componentes permitirá aos profissionais do setor introduzir alte-

rações nos equipamentos e serviços, tendo em atenção os requisitos de acessibilidade 

deste mercado, fornecer informação sobre a acessibilidade dos serviços de forma acessí-

vel e promover práticas de atendimento inclusivo. 

O “círculo vicioso” que existe pode ser descrito como: (1) falta de recursos humanos 

qualificados para trabalhar com o mercado de turismo acessível; (2) a oferta turística não 

implementa medidas para satisfazer os requisitos de acessibilidade exigidos por este 

mercado; (3) as PcNE enfrentam consideráveis constrangimentos que as impedem de 

participar em atividades turísticas; (4) os agentes consideram que não é um mercado 

relevante em termos económicos; (5) as instituições de ensino superior não alteram os 

programas de estudo dos cursos na área do turismo para fornecerem competências rela-

cionadas com o turismo acessível e assim sucessivamente. É urgente romper este “círcu-

lo vicioso”, transformando-o num “círculo virtuoso”. A aposta na formação em turismo 

acessível nos cursos do ensino superior na área do turismo poderá ser a estratégia ade-

quada para criar esse círculo virtuoso (aumento da formação na área levará a um aumen-

to da acessibilidade dos produtos turísticos oferecidos, o que contribui para uma diminu-
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ição dos constrangimentos sentidos pelas PcNE, dando origem a um aumento da procura 

turística por parte deste mercado…). 

Apesar da realidade atual não ser satisfatória, existem evidências que poderão indicar 

que, num futuro próximo, o “círculo virtuoso” referido possa concretizar-se. Em geral, 

os diretores dos CST que participaram neste estudo consideram muito importante a inte-

gração de conteúdos de turismo acessível nos curricula dos cursos para fornecer as com-

petências técnicas e sociais que os profissionais do setor necessitam para promover o 

turismo acessível e inclusivo. As conclusões revelam também que os diretores, na im-

possibilidade de alterarem a curto prazo os curricula dos cursos, procuram promover 

ações de formação complementares sobre esta temática (exemplo, seminários e 

workshops, sobre temas relacionados com o turismo acessível). Esta medida, embora 

positiva, representa apenas uma estratégia a curto prazo que contribui para desenvolver 

algumas competências relevantes. Considera-se, portanto, que é ainda insuficiente, o que 

implicará, a longo prazo, a introdução nos curricula dos cursos, por exemplo, de uma 

unidade curricular específica relacionada com o turismo acessível. 

A falta de competências científicas e pedagógicas dos professores do ensino superior 

relacionadas com o turismo acessível foi uma das razões mais referidas pelos diretores 

dos cursos para a falta de conteúdos programáticos relacionados com o turismo acessível 

nos curricula dos cursos. Considera-se que é relevante apostar na formação dos professo-

res nesta área para que os estudantes que frequentam um curso do ensino superior na 

área do turismo em Portugal possam adquirir um conjunto de competências relevantes 

para que o turismo acessível possa ser uma realidade.  
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Resumo. O mercado do turismo acessível é cada vez mais relevante, exigindo a 

oferta de produtos turísticos adaptados e de recursos humanos com competências 

para responderem adequadamente às suas necessidades específicas. No entanto, es-

sas necessidades são, em grande parte, desconhecidas ou ignoradas pelos recursos 

humanos que trabalham na indústria do turismo, muito por causa da pouca forma-

ção sobre turismo acessível que é oferecida a estes profissionais durante o seu per-

curso educativo, inclusivamente ao nível do ensino superior. Neste capítulo apre-

sentam-se os resultados de um estudo levado a cabo com o objetivo de conhecer a 

realidade portuguesa no que se refere à formação sobre turismo acessível que é 

oferecida nos cursos superiores de turismo. Para isso, foi elaborado um questioná-

rio dirigido aos estudantes que frequentam estes cursos, procurando recolher as su-

as perceções sobre o tipo de competências adquiridas na área do turismo acessível, 

bem como aquelas que gostariam de adquirir ao longo da sua formação. Foram in-

quiridos 508 estudantes de cursos de licenciatura e de mestrado em turismo. Glo-

balmente, as suas respostas traduzem o reconhecimento por parte dos mesmos da 

importância do desenvolvimento do turismo acessível, enquanto revelam os poucos 

conhecimentos que estão a adquirir durante a sua formação superior para trabalha-

rem com este mercado. Dada a escassez de investigação sobre este tema, o presen-

te estudo permite conhecer o panorama nacional em termos de formação superior 

em turismo acessível, ao mesmo tempo que torna evidente a necessidade de defini-

ção de estratégias para a inclusão do turismo acessível nos programas de estudo 

dos cursos de turismo oferecidos pelas instituições de ensino superior portuguesas. 

Palavras-chave: Turismo acessível; Estudantes; Formação superior em turismo; 

Competências. 

mailto:joanapimentelalves@ua.pt
mailto:celeste.eusebio@ua.pt


104 

 

7.1. Introdução  

O turismo acessível é um mercado muito heterogéneo e exige a oferta de produtos tu-

rísticos adaptados e de recursos humanos com competências para responderem adequa-

damente às suas necessidades específicas. Não obstante, na maioria dos casos, essas 

necessidades específicas são desconhecidas ou ignoradas pelos recursos humanos que 

trabalham na indústria do turismo (Kastenholz et al. 2015). Paralelamente, as atitudes 

negativas e a insensibilidade são comportamentos comuns em relação aos visitantes com 

necessidades específicas (Bauer et al., 2018), o que resulta em inúmeros constrangimen-

tos, quando os mesmos experienciam produtos ou serviços turísticos. Alguns autores 

têm, por isso, vindo a defender que o desenvolvimento de uma indústria turística acessí-

vel e inclusiva passa pela capacitação dos recursos humanos que nela trabalham (Bizjak 

et al., 2011; Michopoulou et al., 2015). Assim, através da formação (Liasidou et al. 

2019), é possível dotar os profissionais do setor do turismo de conhecimento e sensibili-

dade para reconhecerem e compreenderem as necessidades específicas do mercado de 

turismo acessível e de responderem, de forma adequada, a todos os clientes, sem qual-

quer preconceito (Bizjak et al. 2011; Michopoulou et al. 2015; Liasidou et al. 2019).  

Apesar da importância da formação ser conhecida, este é um tema que tem sido per-

sistentemente ignorado pela investigação académica (Leal & Eusébio, 2021; Liasidou et 

al. 2019; Valente, 2019). A escassa literatura tem chamado a atenção para o facto de, na 

maioria dos países europeus, não existirem programas especializados para o ensino de 

competências relacionadas com o mercado de turismo acessível aos estudantes de turis-

mo, o que revela que as instituições não estão ainda preparadas para dar resposta às ne-

cessidades de formação nesta área (Bizjak et al., 2011; Leal & Eusébio, 2021; Liasidou 

et al. 2019; Valente, 2019). Em Portugal, a literatura neste campo é também muita escas-

sa (Leal & Eusébio, 2021; Liasidou et al. 2019; Valente, 2019). No entanto, a que existe 

tem apontado para uma realidade semelhante à existente nos restantes países europeus 

(Leal & Eusébio, 2021; Liasidou et al. 2019; Valente, 2019). 

O estudo apresentado neste capítulo tem como objetivo aumentar a produção de co-

nhecimento nesta área. Assim, no presente capítulo, procura-se conhecer a perspetiva de 

uma amostra de estudantes a frequentarem cursos superiores de turismo (licenciaturas 

e/ou mestrados), em instituições de ensino superior portuguesas, sobre o tipo de compe-

tências adquiridas e competências que gostariam de adquirir em turismo acessível, ao 

longo da sua formação. Para dar resposta a estes objetivos, a seguir a esta introdução 

será apresentada, na secção 7.2, uma discussão da literatura sobre a formação superior 

em turismo acessível. De seguida, na secção 7.3, apresenta-se a metodologia do estudo 

empírico. Na secção 7.4, analisam-se e discutem-se os resultados obtidos. Por fim, o 

capítulo termina com as conclusões mais pertinentes, contribuições teóricas e práticas, 

limitações e investigação futura a desenvolver sobre a temática, na secção 7.5.  
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7.2. Formação superior em turismo acessível  

A investigação sobre a formação superior em turismo tem apontado para o facto de 

os cursos superiores nesta área “terem sido vistos primeiramente como vocacionais, 

negligenciando a perspetiva social relacionada com a indústria” (Liasidou et al. 2018, p. 

4). Ring et al. (2009) referem que a educação na área do turismo se iniciou com cursos 

de formação para os profissionais de alguns setores específicos, tendo evoluído depois 

com o surgimento de escolas técnicas e vocacionais. Só depois foram criados cursos de 

graduação e pós-graduação ao nível do ensino superior. O crescimento da indústria do 

turismo e a necessidade crescente de profissionais qualificados ditou o desenvolvimento 

de cursos na área do turismo, com currículos alinhados com as necessidades desta indús-

tria. Embora este alinhamento seja ainda muito importante aquando do desenho do currí-

culo dos cursos de ensino superior nesta área, a verdade é que, correspondendo estes 

cursos a uma formação superior, é fundamental que considerem outros aspetos, nomea-

damente tópicos das diferentes ciências sociais. O objetivo é permitir que os estudantes 

adquiram o conhecimento e as competências necessárias para poder ter sucesso num 

ambiente caracterizado por uma mudança constante (Ring et al., 2009). 

O reconhecimento de que os cursos superiores na área do turismo devem mudar, de 

maneira a preparar os estudantes para os desafios de um mundo em mudança, levou à 

criação do Tourism Education Futures Initiative (TEFI). De acordo com Barber (2011), 

um dos resultados mais relevantes do trabalho do TEFI é um conjunto de 5 princípios 

baseados em valores que todos os estudantes de turismo devem adquirir durante a sua 

formação: i) ética; ii) capacidade de gestão; iii) conhecimento; iv) profissionalismo; e v) 

reciprocidade. Os membros do TEFI pretendem que estes valores/princípios sejam inte-

grados em todos os cursos de ensino superior na área do turismo, deixando aos seus res-

ponsáveis a decisão sobre como fazê-lo. 

Tribe (2002, p. 340) refere que, nos cursos de turismo, “o currículo é definido como 

uma experiência educacional global, apresentada como um ciclo de estudos”, consistindo 

em diferentes disciplinas que visam desenvolver nos estudantes conhecimentos, compe-

tências e atitudes. Como um ciclo de estudos tem, forçosamente, um número limitado de 

unidades curriculares, desenhar um currículo implica a tomada de um conjunto de deci-

sões sobre o que incluir e o que excluir, dado que é impossível abordar todas as áreas 

relevantes, importantes e/ou interessantes num único curso. Na área do turismo, o núme-

ro destas decisões tende a ser significativo, com os cursos a serem “sujeitos a um debate 

constante” (Busby & Fiedel, 2001, p. 502). Este debate surge não só porque o turismo 

tem vindo a despertar o interesse de cada vez mais académicos de diferentes áreas disci-

plinares, mas também devido ao facto do desenho destes cursos estar sujeito à influência 

de múltiplos stakeholders (como por exemplo, estudantes, empregadores, organismos de 

financiamento governamental, a população local ou associações não governamentais) 

(Ring et al., 2009). 

Num estudo realizado sobre o desenho de um curso ideal de graduação em turismo, 

Ring et al. (2009) identificaram, com base numa revisão da literatura sobre o ensino 

superior em turismo, sete requisitos principais para o currículo do mesmo: i) compreen-
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são global acerca do mundo do turismo e da sociedade do turismo; ii) competências 

transferíveis; iii) o futuro do turismo; iv) sustentabilidade; v) preparação para a indústria; 

vi) competências de gestão; e vii) informação, tecnologia, eCommerce e eTourism. 

Uma análise realizada por Liasidou (2018, p. 5) de um conjunto de estudos sobre cur-

rículos em turismo revelou “uma concentração da perspetiva da gestão, com uma ênfase 

recente no turismo sustentável”. O enfoque na gestão foi também identificado por Ring 

et al. (2009) quando reviu 64 programas de graduação lecionados em inglês em 8 países 

diferentes, enquanto a ênfase na sustentabilidade foi o aspeto menos presente. Os autores 

também concluíram que os diferentes cursos tinham, predominantemente, um enfoque 

vocacional, oferecendo, na sua maioria, oportunidades de carreira na área da gestão na 

indústria do turismo. Globalmente, a análise dos cursos revelou que os mesmos tendem a 

não incluir tópicos sobre o futuro do turismo, entendido como a “responsabilidade pes-

soal e a capacidade para participar na criação e definição do futuro do turismo, o que 

exige uma reflexão crítica sobre a situação do turismo no presente, bem como criativida-

de e inovação” (Ring et al., 2009, p. 109). 

Do que foi referido, parece, portanto, consensual que os cursos superiores na área do 

turismo incluam nos seus currículos disciplinas que possibilitem uma compreensão da 

diversidade do mercado turístico, de responsabilidade social e do futuro do turismo, 

promovendo valores éticos de profissionalismo e reciprocidade nos estudantes que os 

frequentam. Assim sendo, e para dar resposta ao crescimento cada vez mais significativo 

do mercado do turismo acessível e à sua relevância económica, bem como às diferentes 

preocupações com as pessoas com necessidades especiais (PcNE), traduzidas em políti-

cas nacionais e internacionais que incluem também a necessidade de promover uma 

oferta turística adequada para as mesmas, é importante que os cursos de turismo contem-

plem nos seus objetivos de aprendizagem e nos seus currículos tópicos relacionados com 

o turismo acessível, desenvolvendo nos estudantes as competências necessárias para 

trabalhar adequadamente com as PcNE. 

Apesar da relevância referida, os panoramas europeu e nacional relativos à educação 

superior em turismo não constituem bons exemplos no que se refere à promoção nos 

seus estudantes e futuros diplomados de competências na área do turismo acessível. De 

facto, genericamente, estes cursos não parecem contemplar algumas das sugestões emer-

gentes de estudos científicos que visam a capacitação e sensibilização dos estudantes e 

profissionais da indústria turística em relação às PcNE enquanto turistas, como por 

exemplo a adoção de programas de formação (Daruwalla & Darcy, 2005), ou de peque-

nos programas educacionais sobre PcNE (Bizjak et al., 2011). 

De acordo com os autores Bizjak et al. (2011), as instituições de ensino superior eu-

ropeias não estão particularmente preocupadas em promover cursos relacionados com 

este grupo especial de turistas, sobretudo por razões ligadas às dificuldades de gestão dos 

próprios programas curriculares, ou mesmo à burocracia associada à alteração dos pro-

gramas curriculares existentes. Esta perspetiva vai também ao encontro da sensibilidade 

demonstrada por parte da indústria, cujas alterações se configuram como raras no que 

toca às atitudes face a PcNE (Bizjak et al., 2011). 
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Em Portugal, as competências relacionadas com esta matéria nos cursos de ensino 

superior de turismo são, geralmente, promovidas de forma avulsa, distribuídas por diver-

sas unidades curriculares ou recorrendo a seminários acerca do tema, tendo como foco a 

transmissão de conhecimento baseado em dados quantitativos acerca da deficiência e da 

sensibilização para a importância que este segmento de mercado representa. Os métodos 

de ensino e aprendizagem utilizados promovem, efetivamente, o aumento do conheci-

mento e a sensibilização dos estudantes para a deficiência, contribuindo, por exemplo, 

para a diminuição das atitudes negativas em relação aos visitantes com incapacidade. No 

entanto, raramente se recorre, no ensino superior em turismo, a práticas de interação com 

pessoas com incapacidade (PcI), muito embora diferentes estudos alertem para a sua 

eficácia na modificação das atitudes face às mesmas (Leal & Eusébio, 2021; Durawalla 

& Darcy, 2005). 

Por outro lado, as competências técnico-práticas que permitem aos futuros profissio-

nais do turismo trabalhar com visitantes com incapacidade, ficam muito aquém do ade-

quado, sendo a sua aquisição preterida para os estágios curriculares, ou mesmo para o 

momento em que os estudantes já se encontram no mercado de trabalho. Significa isto 

que a promoção de competências cessa com o final do curso, não havendo certezas de 

que os estudantes as vão adquirir efetivamente no mercado de trabalho. 

O relatório “Mapping skills and training needs to improve accessibility in tourism 

services” [Mapeamento das necessidades de competências e formação para a melhoria 

da acessibilidade nos serviços turísticos] (Hausemer et al., 2012) assume a existência de 

uma lacuna na formação a diversos níveis, ao longo de todo o sistema turístico, reco-

mendando o desenvolvimento de módulos de formação, por grupo ocupacional, focados 

no turismo acessível e na promoção das principais competências identificadas como 

essenciais para que cada um destes grupos possa trabalhar adequadamente com turistas 

com deficiência. Por exemplo, cargos de chefia, com ou sem contacto com turistas com 

deficiência, devem possuir as ferramentas de formação, métodos e currículo adequados 

às suas funções. 

Importa referir que o Turismo de Portugal tem vindo a desenvolver esforços no sen-

tido de capacitar os estudantes dos cursos técnico-profissionais ministrados nas suas 

escolas para trabalhar com PcI, ao introduzir uma unidade curricular obrigatória dedica-

da ao tema da acessibilidade e inclusão. A prática seguida por este organismo público na 

formação dos seus estudantes contrasta com a prática habitual nos cursos de turismo do 

ensino superior que esbarra na burocracia e dificuldades em desenhar um programa cur-

ricular equilibrado e que contemple a abordagem de tópicos relacionados com o turismo 

acessível, em disciplinas específicas ou como parte de outras disciplinas mais genéricas. 

Em suma, a promoção de competências adequadas para trabalhar com visitantes com 

necessidades especiais nos estudantes dos cursos de turismo do ensino superior é um 

debate que tem vindo a ganhar relevância nas instituições de ensino superior. Não obs-

tante, este processo afigura-se complexo, uma vez que o desenho dos programas curricu-

lares depende da gestão e estratégias de cada instituição, bem como dos interesses das 

suas partes interessadas, nomeadamente entidades externas com as quais têm relações 

preferenciais. Atualmente, as competências, sobretudo o conhecimento e sensibilização 



108 

 

para a deficiência, são promovidas de forma dispersa pelas diversas unidades curricula-

res sem que exista uma estratégia comum, pelo que cada unidade curricular acaba por 

conferir ao tema uma perspetiva que está mais relacionada com os seus objetivos gerais 

do que com o objetivo de formar melhores profissionais para o mercado do turismo aces-

sível. 

7.3. Metodologia  

Tendo por objetivo conhecer a perspetiva dos estudantes de cursos superiores de tu-

rismo (licenciaturas e/ou mestrados), em instituições de ensino portuguesas, sobre o tipo 

de competências adquiridas e competências que gostariam de adquirir em turismo aces-

sível ao longo da sua formação, foi administrado um questionário, online e presencial, de 

outubro de 2019 a junho de 2020.  

Para identificar a população em estudo, analisou-se a informação disponibilizada pela 

Direção Geral de Ensino Superior (DGES) e a Agência de Avaliação do Ensino Superior 

(A3ES), e construiu-se uma base de dados de todos os programas de estudo em turismo 

(licenciaturas e/ou mestrados) existentes em Portugal (113), com os contactos dos direto-

res desses programas (76). Posteriormente, contactaram-se todos os diretores, por email, 

solicitando o apoio na divulgação do questionário junto dos estudantes (link para a ver-

são online, desenvolvida em LimeSurvey). Durante o período de administração, foram 

ainda efetuados contactos telefónicos com vista a sensibilizar os diretores para a impor-

tância do estudo em desenvolvimento, pedindo-lhes para reforçarem a divulgação do 

questionário junto dos estudantes (versão online). Paralelamente, foi ainda desenvolvida 

uma versão do questionário em papel para ser administrada em contexto de sala de aulas, 

em três instituições. No final, obtiveram-se 508 respostas (338 – online; 170 – em pa-

pel).  

O questionário foi elaborado, tendo como base a literatura sobre turismo e educação 

(Boxall et al., 2018; Liasidou et al., 2018; Michopoulou et al., 2015; Nyanjom et al., 

2018) e interações sociais com PcNE (Bizjak et al., 2011; Card et al., 2006; McKercher 

et al., 2003; Schitko & Simpson, 2012). A análise apresentada neste capítulo apenas 

considera as questões relacionadas com:  

(i) a relevância da formação em turismo acessível, medida através de uma escala 

de Likert de cinco pontos (1 – “pouco relevante” a 5 – “muito relevante”);  

(ii) a avaliação global dos conhecimentos adquiridos (por exemplo, se existem uni-

dades curriculares de turismo acessível nos cursos que estão a frequentar, se o 

braille e/ou a língua gestual portuguesa fazem parte dos planos curriculares, 

etc.); 

(iii) os conhecimentos adquiridos sobre turismo acessível durante a formação, medi-

da através de uma escala de Likert de cinco pontos (1 – “discordo completa-

mente” a 5 – “concordo completamente”); 

(iv)  as competências que desejam desenvolver em turismo acessível (tais como, ne-

cessidades específicas do mercado de turismo acessível, oportunidades e desafi-

os do turismo acessível, etc.)  
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(v) características sociodemográficas dos estudantes inquiridos. 

Foi realizado um pré-teste a uma amostra de 40 estudantes de licenciatura e mestrado 

(outubro de 2019). Com base nos resultados obtidos, foram introduzidas algumas altera-

ções em termos de estrutura e linguagem nos questionários. 

As respostas obtidas aos questionários foram analisadas, recorrendo ao SPSS, versão 

25. Utilizaram-se estatísticas descritivas (por exemplo, frequências, médias e desvio-

padrão) e representações gráficas para facilitar a interpretação dos resultados obtidos. 

7.4. Resultados e discussão  

7.4.1. Perfil da amostra 

No âmbito desta investigação, foram inquiridos 508 estudantes que frequentavam 

uma licenciatura ou um mestrado na área do turismo, numa instituição de ensino portu-

guesa. A maioria dos inquiridos são do género feminino (o que está em linha com o per-

fil dos estudantes que frequentam cursos na área do turismo no ensino superior em Por-

tugal), de nacionalidade portuguesa, solteiros e a frequentar uma licenciatura (tabela 

7.1). Observa-se também que apenas 3% dos inquiridos possui algum tipo de incapaci-

dade. 

 

Tabela 7.2. Perfil da amostra 

Perfil N % Média 
Desvio-

padrão 

Género     
   Masculino 126 24,8   
   Feminino 382 75,2   
Nacionalidade     
   Portuguesa 477 93,9   
   Outra 31 6,1   
Estado civil     
   Solteiro 478 94,1   
   Casado/união de facto 22 4,3   
   Outro 8 1,6   
Possui algum tipo de incapacidade    
   Não 493 97   
   Sim 15 3   
Ciclo de estudos que frequenta     
   Licenciatura 454 89,4   
   Mestrado 54 10,6   

Idade 508  22,56 6,911 
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7.4.2. Competências adquiridas em turismo acessível 

Apesar dos estudantes inquiridos neste estudo estarem sensibilizados para o desen-

volvimento de uma indústria turística acessível e inclusiva, uma vez que 92% dos inqui-

ridos consideram importante, ou muito importante, a formação em turismo acessível, os 

estudantes reconhecem que não estão a adquirir os conhecimentos necessários para tra-

balharem com este mercado, uma vez que apenas 13% dos estudantes referem a existên-

cia de unidades curriculares de turismo acessível no curso que estão a frequentar (figura 

7.1). No entanto, mais de metade dos inquiridos refere que faz parte dos objetivos do 

curso adquirir conhecimentos em turismo acessível e que, nas restantes unidades curricu-

lares, são ministrados conteúdos relacionados com este tópico. De referir, igualmente, 

que quase dois quintos dos inquiridos referem que na instituição de ensino que estão a 

frequentar são dinamizadas algumas ações, como por exemplo seminários e workshops 

sobre turismo acessível. Estes resultados sugerem que, apesar de já existirem algumas 

dinâmicas relacionadas com o turismo acessível nas instituições de ensino portuguesas 

que ministram cursos na área do turismo, as competências que os estudantes adquirem 

sobre este mercado são ainda muito limitadas. Esta realidade é ainda mais preocupante 

quando se analisam competências fundamentais relacionadas com a comunicação (oral e 

escrita) com pessoas com incapacidades sensoriais (visão e audição). Os cursos de tu-

rismo frequentados pelos estudantes inquiridos neste estudo não fornecem competências 

em língua gestual portuguesa nem em braille (figura 7.1).  

 
Fig. 7.2. Relevância da formação em turismo acessível e avaliação global dos conhecimentos 

adquiridos 
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Uma análise mais detalhada dos conhecimentos relacionados com o turismo acessível 

que os estudantes adquirem durante o seu curso (tabela 7.2) permite observar que é fun-

damental reforçar esta área nos cursos superiores de turismo em Portugal. Através de 

uma escala de Likert de 5 pontos, onde 1 significa “discordo completamente” e 5 “con-

cordo completamente”, a média mais elevada que se obteve foi de 3,52 (“Fiquei familia-

rizado com o conceito de turismo acessível”).  

 

Tabela 7.2. Conhecimentos adquiridos durante o curso sobre turismo acessível 

Conteúdos relacionados com turismo acessível * Média 

Fiquei familiarizado com o conceito de turismo acessível. 3,52 

Fiquei familiarizado com as oportunidades e desafios do mercado de turismo acessí-

vel. 
3,05 

Fiquei familiarizado com as necessidades específicas do mercado de turismo acessí-

vel. 
3,03 

Aprendi os requisitos necessários para que as unidades de alojamento sejam acessí-

veis. 
2,86 

Aprendi sobre a existência de barreiras informacionais sobre as pessoas com incapa-

cidade e/ou necessidades específicas. 
2,77 

Aprendi sobre a existência de barreiras atitudinais sobre as pessoas com incapacida-

de e/ou necessidades específicas. 
2,75 

Aprendi os requisitos necessários para que outros equipamentos e atrações turísticas 

sejam acessíveis. 
2,74 

Aprendi os requisitos necessários para que as unidades de restauração sejam acessí-

veis. 
2,71 

Aprendi os requisitos necessários para que os transportes sejam acessíveis. 2,70 

Fiquei familiarizado com formas de atendimento e acompanhamento a pessoas com 

incapacidade e/ou necessidades específicas. 
2,62 

Fiquei familiarizado com a legislação em turismo acessível. 2,44 

Aprendi sobre as formas de comunicar de forma acessível. 2,30 

Fiquei familiarizado com os requisitos exigidos para produzir documentos digitais 

acessíveis. 
2,25 

Fiquei familiarizado com o conceito e a aplicabilidade do "design universal". 2,22 

Fiquei familiarizado com os requisitos necessários para produzir documentos im-

pressos em formato acessível. 
2,21 

Fiquei familiarizado com os modos de confeção de menus para pessoas com alergias 

e intolerâncias alimentares. 
2,10 

Fiquei familiarizado com o conceito de "modelo social" da deficiência. 1,97 

Fiquei familiarizado com as formas de adaptação de conteúdos para formato braille. 1,92 

Fiquei familiarizado com o conceito de "modelo médico" da deficiência. 1,87 

Notas: * - medidos através de uma escala de Likert de 5 pontos, onde 1 significa “discordo com-

pletamente” e 5 significa “concordo completamente” 

 

Os resultados revelam claramente que os estudantes não adquirem conhecimentos, 

não só sobre modelos teóricos de referência no estudo da incapacidade (por exemplo, 

modelo médico e modelo social), como conhecimentos relevantes relacionados com o 

atendimento inclusivo (comunicar e interagir com PcI). 
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Refere-se também a escassez de conhecimentos sobre os requisitos que os diversos agen-

tes da oferta turística (tais como, estabelecimentos de alojamento e restauração, meios de 

transporte, câmaras municipais, atrações turísticas) devem integrar para fornecerem pro-

dutos adaptados às necessidades deste mercado. A transformação do turismo numa in-

dústria acessível e inclusiva só será concretizada através de uma mudança de atitudes e 

comportamentos dos responsáveis pela oferta turística. Esta mudança exige que os estu-

dantes de turismo, futuros profissionais do turismo, obtenham os conhecimentos adequa-

dos para terem um papel ativo nessa transformação. 

Os resultados obtidos em termos de conhecimentos adquiridos na área do turismo 

acessível não são satisfatórios. Os estudantes não estão satisfeitos com a formação em 

turismo acessível que adquiriram no curso (média de 2,33, numa escala de 1 a 5, onde 1 

significa “muito insatisfeito” e 5 significa “muito satisfeito”). No entanto, os estudantes 

desejam obter mais formação sobre esta temática. Do total dos inquiridos, 78,7% revela 

que gostaria de obter mais formação sobre turismo acessível. 

 

7.4.3. Competências que desejam desenvolver em turismo acessível 

Uma grande percentagem dos estudantes inquiridos tem interesse em melhorar as su-

as competências relacionadas com o turismo acessível. Porém, devido ao grau de insatis-

fação com os conhecimentos adquiridos e às reduzidas competências para trabalhar com 

o mercado do turismo acessível que possuem, seria expectável que as percentagens apre-

sentadas na tabela 7.3 fossem mais elevadas. As áreas onde os estudantes gostariam de 

ter mais conhecimentos estão relacionadas com as necessidades do mercado e a forma de 

comunicar e interagir com PcNE. Conteúdos relacionados com o design universal e os 

requisitos que os agentes da oferta devem satisfazer para oferecerem produtos adaptados 

às necessidades deste mercado assumem, igualmente, especial relevância. Todavia, ob-

serva-se que apenas cerca de um terço dos inquiridos gostaria de obter mais conhecimen-

tos relacionados com a produção de documentos (digitais e impressos) em formato aces-

sível, e também conhecimentos sobre a legislação e modelos relacionados com a incapa-

cidade. Salienta-se, de igual modo, que, apesar do segmento de pessoas com alergias 

alimentares estar a aumentar e das necessidades específicas deste segmento em termos 

de alimentação, apenas 33,9% dos inquiridos refere que gostaria de obter mais conheci-

mentos em termos de “modos de confeção de menus para pessoas com alergias e intole-

râncias alimentares”.  

Os resultados apresentados na tabela 7.3 revelam que existe a necessidade de desen-

volver mais ações de sensibilização junto dos estudantes de turismo sobre a relevância 

do mercado de turismo acessível e a necessidade de adquirir um conjunto diversificado 

de competências com vista a trabalhar com este mercado. Para a concretização deste 

objetivo, acredita-se que os responsáveis pela definição dos currículos de cursos de for-

mação em turismo terão um papel fundamental. 
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Tabela 7.3. Percentagem de alunos com interesse em obter conhecimento sobre conteúdos relaci-

onados com o turismo acessível 

Conteúdos relacionados com turismo acessível N % 

Quais as necessidades específicas do mercado de turismo acessível 287 56,5 

Formas de comunicar de forma acessível 287 56,5 

Quais as oportunidades e desafios do mercado de turismo acessível 284 56,0 

Formas de atendimento e acompanhamento a pessoas com incapacidade 

e/ou necessidades específicas 
254 50,0 

O que é o "design universal" 244 48,0 

O que é o turismo acessível 236 46,5 

Formas de adaptação de conteúdos para formato braille 234 46,1 

Os requisitos necessários para que as unidades de alojamento sejam 

acessíveis 
226 44,5 

Os requisitos necessários para que outros equipamentos e atrações turís-

ticas sejam acessíveis 
224 44,1 

Os requisitos necessários para que as unidades de restauração sejam 

acessíveis 
217 42,7 

Os requisitos necessários para que os transportes sejam acessíveis 209 41,1 

Tipos de barreiras atitudinais sobre as pessoas com incapacidade e/ou 

necessidades específicas 
203 40,0 

O que é o "modelo social"  203 40,0 

Tipos de barreiras informacionais sobre as pessoas com incapacidade 

e/ou necessidades específicas 
197 38,8 

O que é o "modelo médico" 182 35,8 

Os requisitos exigidos para produzir documentos digitais acessíveis 181 35,6 

Modos de confeção de menus para pessoas com alergias e intolerâncias 

alimentares 
172 33,9 

Os requisitos necessários para produzir documentos impressos em for-

mato acessível 
170 33,5 

Legislação relacionada com o turismo acessível 164 32,3 

 



114 

 

 

7.5. Conclusões e contribuições  

A investigação que deu origem ao presente capítulo procurou conhecer a perspetiva 

de estudantes a frequentarem cursos superiores de turismo (licenciaturas e/ou mestra-

dos), em instituições de ensino superior portuguesas, sobre o tipo de competências ad-

quiridas e competências que gostariam de adquirir em turismo acessível ao longo da sua 

formação, tendo, para isso, sido administrado um questionário, online e presencial, entre 

outubro de 2019 a junho de 2020, a uma amostra de estudantes (N=508). De um modo 

geral, os resultados permitem concluir que os estudantes inquiridos, apesar de reconhe-

cerem a importância do desenvolvimento de uma indústria de turismo acessível, não 

estão a adquirir os conhecimentos necessários para trabalharem com este mercado. 

Uma análise mais detalhada dos resultados revelou, claramente, que os estudantes 

não se encontram a adquirir conhecimentos sobre turismo acessível, quer a nível teórico 

(exemplo, ensino de modelos teóricos de referência ao estudo da incapacidade), quer a 

nível mais prático (exemplos: conteúdos relacionados com atendimento inclusivo, for-

mas de comunicação acessível, etc.). Os resultados revelaram ainda uma escassez de 

conhecimentos sobre os requisitos que os diversos agentes da oferta turística devem 

integrar para fornecerem produtos adaptados às necessidades deste mercado (exemplo, 

requisitos básicos de acessibilidade do alojamento). Estes mostram a desadequação do 

desenho dos programas de estudos para as necessidades do mercado de turismo acessí-

vel, comprometendo a preparação daqueles que serão os futuros profissionais a exercer 

funções nessa área a responderem adequadamente às necessidades deste mercado. Não é 

de estranhar, portanto, que os resultados tenham evidenciado baixos níveis de satisfação 

dos estudantes com a sua formação em conteúdos relacionados com turismo acessível, 

tendo os estudantes mostrado interesse em adquirir mais competências nesse domínio, 

nomeadamente, ao nível das competências relacionais (exemplo, formas de interação 

com as PcNE). Assim, com estes resultados, reforça-se a importância da formação nesta 

área, dotando os estudantes dos conhecimentos, teóricos e práticos adequados, de forma 

a sentirem-se melhor preparados para trabalharem com o mercado de turismo acessível. 

Este reforço encontra-se dependente de mudanças nas próprias instituições de ensino, 

que devem apostar em programas curriculares que sejam capazes de responder a estas 

necessidades e de meios humanos com competências para lecionar nesta área. Desta 

forma, do lado das instituições de ensino, reforça-se a importância em apostar em pro-

gramas curriculares que sejam capazes de responder a estas necessidades e que possuam 

meios humanos com competências para lecionar nesta área, muito embora estas mudan-

ças possam exigir alterações estruturais nos próprios programas de estudo. 

O estudo apresentado neste capítulo apresenta contribuições teóricas e práticas. Dada 

a pouca investigação ainda existente sobre este tema, o presente estudo expande os co-

nhecimentos nesta área, uma vez que fornece informação pertinente sobre o nível de 

preparação dos estudantes portugueses em conteúdos afetos ao turismo acessível e às 

necessidades de formação nessa área. De uma perspetiva prática, este trabalho contribui 
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para o mapeamento da realidade portuguesa, por vezes desconhecida, e, por isso, ignora-

da pelos diferentes decisores e intervenientes na definição dos currículos e programas de 

estudos que fornecem formação na área do turismo. Estes resultados podem também 

contribuir para a definição de estratégias com vista à criação de mecanismos de sensibi-

lização para a inclusão destes temas nos cursos e currículos oferecidos pelas instituições 

de ensino superior.  
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Resumo. A pesquisa de informação é particularmente importante no planeamento 

e decurso das viagens turísticas no caso das pessoas com necessidades especiais 

(PcNE) que planeiam mais detalhadamente as viagens e têm necessidades de in-

formação específica. Considerando a crescente relevância da Internet no turismo, 

neste capítulo, analisa-se a sua importância enquanto fonte de informação no âmbi-

to das viagens turísticas para PcNE - pessoas com incapacidades (PcI) e pessoas 

com outras necessidades especiais (PcoNE). Além de se proceder a uma breve re-

visão de literatura sobre a temática, analisam-se os resultados de um questionário 

administrado a PcNE em Portugal, no âmbito do projeto ACTION - Accessible 

tourism: Co-creation of Tourism experIence thrOugh Web-based IntelligeNt Sys-

tem (N=391). Os dados analisados, utilizando estatísticas descritivas, revelam que, 

embora a maioria das PcNE inquiridas pesquise informação sobre as viagens, tende 

a ter, neste âmbito, a colaboração de outras pessoas e instituições. A Internet é a 

fonte mais utilizada para pesquisar informação no que toca a viagens turísticas de 

PcNE, embora esta pesquisa de informação, através da Internet, tenda a ser consi-

deravelmente restrita em termos dos dispositivos usados para recolher informação, 

fontes consultadas através da Internet e finalidades com que a informação é pes-

quisada. As PcI parecem ter uma pesquisa de informação ainda mais restrita do que 

as PcoNE, necessitar de mais apoio e estar menos satisfeitas com a informação ob-

tida. O capítulo termina com uma apresentação das principais conclusões e reco-

mendações para as organizações que comercializam viagens turísticas, tendo em 

conta o segmento de mercado das PcNE.  

Palavras-chave: Pessoas com necessidades especiais (PcNE); Pessoas com inca-

pacidades (PcI); Viagens turísticas; Internet; Fontes de informação. 
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8.1. Introdução  

A procura de informação tem uma grande influência nas decisões e comportamentos 

dos visitantes. Ela pode, não só influenciar a seleção de um determinado destino em 

detrimento de outros, a escolha de certos serviços, mas também levar a que a pessoa não 

viaje, caso conclua que os destinos ou serviços não irão satisfazer as suas necessidades. 

Isto é particularmente relevante no caso das pessoas com necessidades especiais (PcNE), 

que incluem as pessoas com incapacidades (PcI) (por exemplo, com incapacidade visual, 

auditiva, motora) e as pessoas com outras necessidades especiais (PcoNE) (por exemplo, 

pessoas com alergias alimentares, grávidas), uma vez que estas pessoas necessitam de 

planear mais detalhadamente as suas viagens devido às suas necessidades (Zajadacz, 

2014).  

A Internet veio alterar as dinâmicas de pesquisa e utilização da informação por parte 

dos visitantes, conferindo-lhes, simultaneamente, um acesso mais vasto e facilitado à 

informação, e uma maior versatilidade no uso da informação, para selecionar, conjugar, 

adquirir e até avaliar produtos turísticos (Buhalis & Law, 2008; Buhalis & Sinarta, 2019; 

Kim et al., 2015; Navío-Marco et al., 2018; Pesonen, 2015).  

Contudo, embora haja algumas evidências de que a Internet poderá ser uma impor-

tante fonte de informação para PcNE, existe pouca pesquisa sobre a utilização desta 

tecnologia por parte de PcNE e a pesquisa existente está, muitas vezes, confinada ao 

facto de se analisar se estas pessoas utilizam ou não esta fonte. Por este motivo, no pre-

sente capítulo pretende-se analisar, através de um estudo empírico, o modo como as 

PcNE utilizam a Internet no âmbito das viagens turísticas e a sua satisfação no concer-

nente a esta fonte de informação. 

Este capítulo encontra-se estruturado em cinco secções. Primeiramente, na secção 

8.1, apresenta-se a relevância e o objetivo do estudo. Seguidamente, na secção 8.2, apre-

senta-se uma breve discussão da revisão da literatura, discutindo o papel da Internet 

enquanto fonte de informação no âmbito do turismo e, especificamente, no contexto das 

viagens turísticas das PcNE. Posteriormente, na secção 8.3, apresenta-se a metodologia 

do estudo empírico. Na secção 8.4, analisam-se e discutem-se os resultados do estudo 

empírico, terminando com a apresentação das principais conclusões e recomendações na 

secção 8.5. 

 

8.2. Enquadramento teórico 

8.2.1. A Internet como fonte de informação no âmbito das viagens turísticas 

A Internet revolucionou a pesquisa de informação na área do turismo, aumentando o 

acesso à informação para um conjunto de visitantes mais vasto e disperso geografica-

mente. Consequentemente, esta fonte de informação tem assumido uma preponderância 

crescente no planeamento das viagens e no acesso à informação durante a realização das 

mesmas (Liu & Zhang, 2014). Os potenciais visitantes passaram também a ter acesso, 

em tempo real, a uma panóplia de informação (Buhalis & Law, 2008; Buhalis & Sinarta, 

2019). O comércio eletrónico veio ainda possibilitar que os consumidores adquirissem os 
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produtos diretamente aos diversos agentes da oferta turística (Buhalis & Law, 2008), não 

necessitando de recorrer a intermediários. Embora existam ainda alguns receios associa-

dos às transações online, que têm vindo a colocar crescentes desafios aos fornecedores 

de serviços turísticos, são já muitos os visitantes que compram serviços turísticos online 

(Buhalis & Law, 2008; Kim et al., 2015).  

Adicionalmente, a Internet veio ainda facilitar a realização de uma grande variedade 

de pesquisas específicas num grande conjunto de ofertas disponibilizadas online, e deste 

modo, possibilitar uma seleção de produtos mais adaptados às necessidades de cada 

consumidor (Buhalis & Law, 2008; Navío-Marco et al., 2018). Não obstante, esta tecno-

logia não só permite uma seleção mais ajustada de produtos individuais, como possibilita 

também que os próprios visitantes criem os seus pacotes de viagem, o que resulta no 

desenvolvimento de pacotes, ‘à la carte’, de forma dinâmica (Buhalis & Law, 2008; 

Navío-Marco et al., 2018).  

Ao permitir um acesso a uma miríade de informação durante o planeamento da via-

gem e a própria viagem, a Internet veio exercer uma elevada influência nas escolhas e 

comportamentos dos visitantes, contribuindo para fomentar a cocriação no âmbito do 

turismo (Buhalis & Sinarta, 2019), fazendo com que os visitantes participassem ativa-

mente, em conjunto com os fornecedores de serviços, na criação dos produtos que eles 

próprios consomem. Esta fonte de informação transformou também o turismo, na medi-

da em que os próprios visitantes passam também a desempenhar um papel ativo e consi-

deravelmente relevante no fornecimento de informação sobre destinos e serviços turísti-

cos, quando partilham as suas próprias opiniões através da Internet (Buhalis & Law, 

2008; Buhalis & Sinarta, 2019; Pesonen, 2015). 

A literatura sugere que as estratégias de utilização da Internet podem ser muito diver-

sificadas. Por um lado, os potenciais visitantes podem consultar, através da Internet, 

diferentes tipos de fontes, tais como redes sociais (Pesonen, 2015; Sun et al., 2022), 

websites (Jani & Hwang, 2016; Kim et al., 2015; Pesonen, 2015; Sun et al., 2022) e blo-

gues (Jani & Hwang, 2016; Pesonen, 2015). Os websites podem ainda ser muito diversos 

(Jani & Hwang, 2016; Kim et al., 2015; Pesonen, 2015; Sun et al., 2022), como websites 

de fornecedores de serviços (por exemplo, meios de alojamento), de agências de viagem 

e de organizações de gestão dos destinos. Por outro lado, as pessoas podem, igualmente, 

aceder à informação disponível na Internet, utilizando diversos dispositivos, entre os 

quais se podem identificar o computador e o telemóvel (Kim et al., 2015). Além disto, e 

tal como mostra a literatura (Kim et al., 2015; Pesonen, 2015), os indivíduos podem 

utilizar a Internet com distintas finalidades, quer para uma pesquisa de informação, quer 

para fazer reservas, para adquirir algum serviço (por exemplo, serviço de alojamento, 

viagem de avião) ou, entre outros motivos, para avaliar alguns serviços que utilizaram. 

 

8.2.2. A Internet como fonte de informação no âmbito das viagens turísticas para 

pessoas com necessidades especiais 

As PcNE, quando pretendem fazer viagens turísticas, têm-se confrontado com vários 

tipos de constrangimentos, incluindo os constrangimentos em termos de informação 

verídica e atual sobre as diversas facetas da acessibilidade em todo o destino. Cassia et 
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al. (2021) sugerem um ecossistema digital, de alta qualidade, adaptado às necessidades 

das PcNE, nomeadamente com respostas específicas a diversas necessidades, em função 

das etapas e dos elementos do sistema turístico por onde passam na sua experiência turís-

tica, reconhecendo a necessidade de abordagens personalizadas e flexíveis, uma vez que 

o próprio grupo de PcNE é heterogéneo (ver também Figueiredo et al., 2012). Zajadacz 

(2014) sublinha que estes indivíduos se sentem, por isso, obrigados a despender mais 

tempo e recolher informação mais detalhada antes de viajar. Stumbo e Pegg (2005) até 

identificaram a lacuna deste tipo de informação sobre a acessibilidade enquanto barreira 

principal à prática turística para PcNE. É, por isso, natural que a disponibilização de 

informação rigorosa sobre a oferta turística acessível seja quase tão pertinente como o 

fornecimento de oferta acessível “per se”, tanto para o planeamento antes da viagem, 

diminuindo o risco percebido, como para uma própria experiência mais segura no desti-

no (Buhalis & Michopoulou, 2011; Israeli, 2002; Kastenholz et al., 2015).  

Não obstante, grande parte da pesquisa que fornece informação sobre a utilização da 

Internet na ótica do turismo por parte das PcNE, apenas analisa se elas utilizaram esta 

tecnologia como fonte de informação para planear as suas viagens (exemplo, Kastenholz 

et al., 2012). Os resultados obtidos num estudo em Portugal, em 2010, (Kastenholz et al., 

2012) sugerem que uma razoável proporção das PcNE (32,6%) utilizava a Internet com o 

intuito de obter informação para as suas viagens turísticas, numa altura em que a Internet 

ainda não assumia o papel que tem atualmente. É interessante que, já naquela altura, a 

Internet tenha surgido após recomendação de amigos e familiares, logo em segundo 

lugar, praticamente ao mesmo nível da experiência própria anterior. A escassa pesquisa 

que fornece alguma informação mais detalhada sobre a utilização da Internet no domínio 

do turismo por parte de PcNE reconhece que a tecnologia pode trazer vários benefícios 

para estas pessoas, permitindo o acesso a informação mais detalhada (Buhalis & Micho-

poulou, 2011).  

Todavia, estas pesquisas fornecem evidências de uma considerável insatisfação com 

a informação fornecida através da Internet relativamente a alguns aspetos, como por 

exemplo, o número restrito de formatos em que a informação é disponibilizada, o facto 

das PcNE não se envolverem no desenvolvimento dos sistemas de informação (Zajadacz, 

2014), bem como a incorreção e fragmentação da informação (Buhalis & Michopoulou, 

2011). Estes resultados, provenientes maioritariamente de estudos com apenas alguns 

segmentos específicos das PcNE, sugerem a necessidade de estudos mais alargados, 

integrando PcI e PcoNE, em que se analise, tanto a utilização, como a satisfação com a 

Internet, enquanto fonte de informação em viagens turísticas. 

8.3. Metodologia  

A pesquisa apresentada neste capítulo baseia-se em dados obtidos através de questio-

nários realizados a PcNE em Portugal – PcI e PcoNE -, no âmbito do projeto ACTION - 

Accessible tourism: Co-creation of Tourism experIence thrOugh Web-based IntelligeNt 

System, com a finalidade de obter informação sobre as viagens turísticas destes indiví-

duos. No presente capítulo analisam-se somente os dados relativos à pesquisa de infor-
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mação realizada para planear estas viagens ou para obter informação durante as mesmas. 

As questões realizadas para obter informação neste âmbito foram questões fechadas. 

Primeiramente, solicitou-se às PcNE inquiridas que indicassem quem costumava 

pesquisar a informação necessária para as viagens turísticas que realizavam. Posterior-

mente, inquiriu-se que fontes tinham sido utilizadas para obter informação sobre as via-

gens turísticas que tinham realizado, sendo uma das respostas possíveis a Internet. Várias 

das restantes questões destinavam-se, sobretudo, a compreender o modo como a Internet 

tinha sido utilizada para pesquisar informação sobre essas viagens. Os inquiridos tinham 

que indicar o tipo de dispositivos que mais tinham utilizado para aceder à Internet (por 

exemplo, computador, smartphone/telemóvel, smartwatch) e indicar, numa escala de 1 

“Nunca” a 5 “Muito frequentemente”, com que frequência tinham utilizado a Internet 

para consultar diversas fontes (por exemplo, websites de empresas turísticas, plataformas 

especializadas de consulta e reserva de produtos turísticos, como a Booking e o Airbnb, 

redes sociais, websites de organismos oficiais de turismo, diferentes tipos de blogues e 

plataformas especializadas em turismo acessível). Com base na mesma escala, tinham 

ainda que referir com que frequência tinham utilizado a Internet para as seguintes fun-

ções: planear a viagem, reservar serviços turísticos, recolher informação durante a via-

gem, avaliar os serviços turísticos e a viagem, partilhar a experiência e para outras fun-

ções. Foi ainda solicitado aos inquiridos que, numa escala de 1 “Muito insatisfeito/a” a 5 

“Muito satisfeito/a”, mencionassem o seu grau de satisfação com a informação disponi-

bilizada nos websites e com a acessibilidade dos mesmos. Finalmente, perguntou-se, 

igualmente, se as pessoas possuíam alguma incapacidade ou outra necessidade especial, 

tendo-se solicitado que indicassem a(s) respetiva(s) incapacidade(s) ou necessidade(s). 

Esta informação permitiu, posteriormente, comparar a utilização da Internet por parte 

das PcI e das PcoNE. 

As PcNE a inquirir foram identificadas, maioritariamente, através de um processo de 

amostragem por conveniência por indicação de instituições que apoiam PcI ou PcoNE. 

No entanto, adotou-se também um processo de amostragem por bola de neve, recorrendo 

a um grupo de instituições que prestam apoio a PcNE. Adicionalmente, os membros da 

equipa do projeto ACTION identificaram algumas PcNE e essas, por sua vez, indicaram 

outros potenciais inquiridos.  

A maioria dos questionários foi realizada presencialmente, por vezes, com a colabo-

ração das instituições sociais já referidas. Porém, foram igualmente administrados alguns 

questionários através da plataforma Limesurvey. Antes de começarem a responder ao 

questionário, as PcNE davam autorização para a realização do questionário, desde que 

fosse mantida a confidencialidade dos dados aquando da sua divulgação. Foram, assim, 

obtidos 391 questionários completos com informação relativa à pesquisa de informação 

no âmbito de viagens turísticas de PcNE, mais especificamente 255 de PcI e 136 de 

PcoNE. No tocante às incapacidades, havia um maior número de pessoas com incapaci-

dade motora e mental (que correspondia a 32% e 28% da amostra, respetivamente), em-

bora houvesse também pessoas com incapacidade visual (12%), auditiva (6%) ou com 

outro tipo de incapacidade (5%). Os dados mostram que havia algumas pessoas com 

multideficiência. As PcoNE são, sobretudo, pessoas com alergias alimentares (14%) ou 
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respiratórias (13%), mas também pessoas que utilizam um carrinho para transportar cri-

anças (9%), pessoas com diabetes (5%), grávidas (3%) ou com outras necessidades 

(12%) (abrangendo, este último grupo, pessoas com necessidades muito variadas). 

Os dados foram analisados, utilizando o IBM Statistical Package for the Social Sci-

ences (SPSS) 26. Foram realizadas análises descritivas, designadamente análises de fre-

quências e médias, aos dados obtidos para toda a amostra das PcNE. Posteriormente, 

realizaram-se as mesmas análises para as PcI e as PcoNE separadamente, para comparar 

a pesquisa de informação feita por estes dois grupos de pessoas.  

8.4. Resultados  

Quando questionadas sobre quem costuma, geralmente, pesquisar a informação ne-

cessária para as viagens turísticas que realizam, 53% das PcNE inquiridas mencionaram 

que elas próprias procuram este tipo de informação (figura 8.1). Esta percentagem é mais 

reduzida no caso das PcI (43%), o que sugere maiores dificuldades por parte destas pes-

soas em recolher este tipo de informação. Em contraste, uma percentagem bastante mais 

elevada de PcoNE (71%) pesquisa a informação por si própria. Os familiares e amigos 

também recolhem informação para as viagens anteriormente referidas, embora os famili-

ares colaborem mais frequentemente neste processo (tendo sido referidos por 37% dos 

inquiridos) do que os amigos (mencionados por 14% dos inquiridos). Embora haja uma 

maior tendência para os familiares e amigos colaborarem neste processo nas viagens de 

PcI do que nas viagens de PcoNE, as diferenças registadas a este nível são muito reduzi-

das. É interessante verificar que as instituições sociais também desempenham um papel 

relevante neste âmbito, participando na procura de informação de mais de um quinto das 

viagens dos inquiridos (22%). É visível que as PcI recorrem bastante mais a estas insti-

tuições (30%) do que as PcoNE (6%). Apenas 7% dos inquiridos referiu que outras pes-

soas procediam a este tipo de pesquisa. Estes resultados revelam que, apesar de um nú-

mero considerável de PcNE efetuar a pesquisa de informação para as suas viagens turís-

ticas, muitas vezes, os familiares e instituições sociais e, por vezes, os amigos desempe-

nham um papel crucial neste âmbito, colaborando nesta pesquisa. As respostas sugerem 

também que, frequentemente, a pesquisa de informação para uma viagem é realizada 

conjuntamente, por diversos tipos de pessoas.  
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Fig. 8.1. Pessoas/entidades que pesquisaram informação sobre as viagens turísticas realizadas 

 

A Internet é a fonte de informação mais utilizada pelas PcNE para recolher informa-

ção no âmbito das viagens turísticas (usada por 77% dos inquiridos), sendo igualmente 

importante para PcI e PcoNE (tabela 8.1). Estes resultados mostram a elevada relevância 

que a Internet tem para as PcNE. A seguir à Internet, as fontes de informação mais utili-

zadas são a recomendação de familiares e amigos e a experiência anterior, usadas por 

cerca de metade das pessoas (49% e 46%, respetivamente) e as redes sociais, usadas por 

quase um terço dos inquiridos (31%). As agências de turismo/organizações de turismo, 

agência de viagens e guias/livros de viagens são ainda utilizadas por um número consi-

derável de inquiridos (entre 16% e 19%). Outras fontes de informação, tais como meios 

de comunicação social (por exemplo, revistas, jornal, comunicação e rádio), são usadas 

por um número bastante reduzido de inquiridos (menos de 10%). 
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Tabela 8.1. Fontes de informação utilizadas para recolher informação para viagens turísticas 

realizadas 

Fontes de informação   PcNE   PcI   PcoNE 

    N %   %   % 

Internet  271 77  77  77 

Recomendação de familiares e amigos  271 49  46  53 

Experiência anterior  271 46  42  52 

Redes sociais (ex. Facebook, Twitter, Ins-

tagram, LinkedIn) 
 271 31  32  30 

Agências de turismo/Organizações de tu-

rismo 
 271 19  18  20 

Agência de viagens  271 18  17  20 

Guias/Livros de viagens  271 16  14  18 

Associações que dão apoio a pessoas com 

necessidades especiais 
 271 9  12  4 

Revistas e jornais  271 8  6  9 

Televisão e rádio  271 7  8  5 

Outras   270 3   3   3 

 

A importância relativa da maioria das fontes de informação é, sensivelmente, a mes-

ma ao nível das PcI e das PcoNE, sendo a Internet, as recomendações de familiares e 

amigos, e a experiência anterior as fontes mais usadas por ambos os grupos (tabela 8.1). 

As maiores diferenças residem no facto de que as PcoNE tendem a basear-se mais na 

experiência anterior do que as PcI, enquanto estas últimas recorrem mais a associações 

que prestam apoio a pessoas com necessidades especiais do que as PcoNE. 

O dispositivo mais utilizado para aceder à Internet pelas PcNE inquiridas é o 

smartphone/telemóvel (63%) (tabela 8.2). Contudo, um número considerável destas 

pessoas (19%) utiliza também o tablet para este fim e apenas um número bastante redu-

zido (7%) recorre ao computador fixo ou portátil. Nenhum inquirido referiu ter utilizado 

o smartwatch ou outros tipos de dispositivos. Enquanto o computador fixo ou portátil 

parece ser igualmente importante para as PcI e para as PcoNE, as PcI utilizam mais o 

tablet do que as PcoNE, verificando-se o contrário relativamente ao smartpho-

ne/telemóvel (tabela 8.2.). 
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Tabela 8.2. Dispositivos utilizados para aceder à Internet 

 

Dispositivos utilizados para ace-

der à Internet 

  PcNE   PcI   PcoNE 

  N %   %   % 

Smartphone/telemóvel  266 63  58  70 

Tablet  266 19  22  16 

Computador fixo/portátil  266 7  7  7 

Smartwatch  265 0  0  0 

Outros   266 0   0   0 

 

As fontes de informação que as PcNE mais consultam através da Internet são plata-

formas especializadas de consulta e reserva de produtos turísticos (por exemplo, Boo-

king, TripAdvisor, Airbnb) (3,78 numa escala de 1 “Nunca” a 5 “Muito frequentemen-

te”), seguidas dos websites de empresas turísticas (por exemplo, hotéis, agências de via-

gens, restaurantes) (3,51) (tabela 8.3). As redes sociais (por exemplo, Facebook, Insta-

gram, Twitter, Snapchat, LinkedIn), os websites de organismos oficiais de turismo (por 

exemplo, websites do Turismo de Portugal, Turismo do Centro), os blogues especializa-

dos em turismo e algumas fontes mais especializadas na área do turismo acessível, tais 

como os blogues especializados em turismo acessível e as plataformas especializadas em 

turismo acessível (exemplo, Tour4all), são utilizados com pouca frequência por este 

segmento (2,80, 2,57, 2,26, 2,03 e 1,62, respetivamente, na escala de 1 “Nunca” a 5 

“Muito frequentemente”). Compreende-se, através destes dados, que as PcNE inquiridas 

não consultam com muito frequência, através da Internet, a maioria das fontes de infor-

mação em análise neste estudo. Além disso, os resultados sugerem que as fontes de in-

formação especializadas em turismo acessível, que possuirão alguma informação mais 

específica sobre a acessibilidade dos equipamentos e serviços utilizados em viagens 

turísticas, não são ainda muito utilizadas pelas PcNE, pelo que futuramente se deve in-

vestigar as razões deste facto.  
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Tabela 8.3. Frequência de utilização de determinadas fontes de informação na Internet 

Frequência de utili-

zação de fontes de 

informação na Inter-

net* 

  PcNE     PcI   PcoNE 

N Méd. Desv.  Méd. Desv.  Méd. Desv. 

    pad.     pad.     pad. 

Plataformas especiali-

zadas de consulta e 

reserva de produtos 

turísticos (ex. Boo-

king, TripAdvisor, 

Airbnb) 

224 3,78 1,493  3,42 1,118  4,25 1,640 

Websites de empresas 

turísticas (ex. hotéis, 

agências de viagens, 

restaurantes) 

225 3,51 1,427  3,31 1,252  3,76 1,526 

Redes sociais (ex. 

Facebook, Instagram, 

Twitter, Snapchat, 

LinkedIn) 

223 2,80 1,489  2,82 1,440  2,77 1,530 

Websites de organis-

mos oficiais de turis-

mo (ex. websites do 

Turismo de Portugal, 

Turismo do Centro) 

222 2,57 1,349  2,55 1,374  2,60 1,335 

Blogues especializa-

dos em turismo 
219 2,26 1,300  2,10 1,298  2,48 1,283 

Blogues especializa-

dos em turismo aces-

sível 

220 2,03 1,247  1,98 1,237  2,10 1,258 

Plataformas especiali-

zadas em turismo 

acessível (ex. 

Tour4all) 

220 1,62 1,025  1,60 0,962  1,65 1,074 

Outras 195 1,31 0,848   1,42 0,686   1,17 0,948 

Notas: Méd. – Média; Desv. Pad. – Desvio Padrão; * Escala de 1 “Nunca” a 5 “Muito fre-

quentemente”. 

 

Todas as fontes anteriormente referidas são consultadas com mais frequência pelas 

PcoNE, com exceção das redes sociais e de outras fontes de informação não menciona-

das no questionário, que são ligeiramente mais utilizadas por PcI (tabela 8.3). A maior 

utilização destas duas últimas fontes por parte das PcNE pode dever-se ao facto deste 

segmento procurar opiniões de outras pessoas que tenham características semelhantes às 
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suas nas redes sociais e também fazer pesquisas em fontes que fornecem informação 

mais específica e relevante, considerando as suas necessidades. Estas fontes mais especí-

ficas não serão, eventualmente, consideradas tão relevantes pelas PcoNE, não sendo, 

portanto, tão usadas por elas. 

A Internet é utilizada, com mais frequência, para a obtenção de informação de supor-

te ao planeamento da viagem (4,33 na escala de 1 “Nunca” a 5 “Muito frequentemente”) 

e para reservar serviços turísticos (por exemplo, alojamento, transportes) (4,05), sendo, 

também, muitas vezes, utilizada, embora com menor frequência, para pesquisar informa-

ção durante a viagem (3,75) (tabela 8.4). No entanto, observa-se que a Internet é ainda 

utilizada com pouca frequência pelas PcNE inquiridas para avaliar os serviços turísticos 

e a viagem realizada (3,19), bem como para partilhar a experiência de viagem (3,01). 

Estes resultados sugerem que mais esforços devem ser desenvolvidos no sentido de po-

tenciar a utilização da Internet para estas finalidades.  

A Internet é mais utilizada por PcoNE, para todas as funções anteriormente mencio-

nadas, sendo muito menos adotada pelas PcI para a pesquisa durante a viagem e para a 

avaliação dos serviços adquiridos (tabela 8.4). Estes resultados sugerem que é particu-

larmente relevante estudar como se pode aumentar a utilização da Internet para estas 

funções por parte das PcI, inclusivamente aumentando a sua acessibilidade para este 

público.  

Embora a Internet seja utilizada com considerável frequência para algumas finalida-

des, por parte das PcNE, no âmbito das viagens turísticas, sobretudo para planear as 

viagens, as PcNE inquiridas não estão muito satisfeitas com as fontes de informação 

consultadas através da Internet, tendo apresentado um grau de satisfação de 3,51 com a 

informação disponibilizada nos websites (numa escala de 1 “Muito insatisfeito/a” a 5 

“Muito satisfeito/a”) e um grau de satisfação de 3,50 com a acessibilidade dos websites 

(na escala referida anteriormente) (tabela 8.5). Em ambos os casos, as PcI estão manifes-

tamente menos satisfeitas do que as PcoNE. Este aspeto revela ser crucial implementar 

estratégias para que as fontes de informação consultadas através da Internet possam ter 

informação relevante e acessibilidade adequada para as PcNE, principalmente para as 

PcI. 
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Tabela 8.4. Frequência com que a Internet é utilizada para determinadas funções 

Funções com que a Internet é utilizada     PcNE     PcI   PcoNE 

  N Méd. Desv.  Méd. Desv.  Méd. Desv. 

        pad.     pad.     pad. 

Obter informação para planear a viagem  224 4,33 1,063  4,25 0,953  4,44 1,138 

Reservar serviços turísticos (ex. reservar aloja-

mento, transportes) 
 224 4,05 1,355  3,80 1,045  4,38 1,507 

Recolher informação durante a viagem  224 3,75 1,393  3,36 1,011  4,25 1,521 

Avaliar os serviços turísticos e a viagem realizada  223 3,19 1,505  2,98 1,436  3,48 1,525 

Partilhar a experiência de viagem  224 3,01 1,473  2,98 1,453  3,05 1,494 

Outras   185 1,23 0,763   1,21 0,847   1,26 0,686 

Notas: Méd. – Média; Desv. pad. – Desvio Padrão; * Escala de 1 “Nunca” a 5 “Muito frequentemente”. 

 

Tabela 8.5. Satisfação com fontes de informação relacionadas com a Internet 

Satisfação com fontes de informação da Internet      PcNE     PcI   PcoNE 

  N Méd. Desv.  Méd. Desv.  Méd. Desv. 

        pad.     pad.     pad. 

Grau de satisfação com a informação disponibilizada nos websites  225 3,51 1,098  3,24 0,885  3,86 1,171 

Grau de satisfação com a acessibilidade dos websites   225 3,50 1,130   3,20 0,918   3,89 1,191 

Notas: Méd. – Média; Desv. Pad. – Desvio Padrão; * Escala de 1 “Muito insatisfeito/a” a 5 “Muito satisfeito/a”.  



129 

 

8.5. Conclusões e contribuições  

O presente capítulo fornece uma perspetiva sobre a utilização da Internet no âmbito 

das viagens turísticas por parte das PcNE, comparando ainda as PcI e as PcoNE. O estu-

do empírico realizado revela o preponderante papel da Internet neste âmbito, revelando 

que esta é a fonte de informação mais utilizada, tanto pelas PcI, como pelas PcoNE. 

Estes resultados evidenciam a importância de estudar o modo como as PcNE utilizam 

esta fonte e a satisfação que sentem com ela. 

O estudo realizado realça, desde logo, que só cerca de metade das PcNE é que realiza 

as pesquisas de informação por elas próprias. Em muitas situações, os familiares e insti-

tuições sociais ajudam nesta pesquisa, o que sugere a existência de um processo colabo-

rativo na pesquisa de informação para as viagens turísticas de PcNE. O processo de pes-

quisa de informação na Internet pelas PcNE caracteriza-se por uma pesquisa mais fre-

quente em fontes de informação, como plataformas especializadas de consulta e reserva 

de produtos turísticos (por exemplo, Booking, TripAdvisor, Airbnb) e websites de empre-

sas turísticas (por exemplo, hotéis, agências de viagens, restaurantes), havendo ainda 

muitas fontes de informação baseadas na Internet que são muito pouco utilizadas. 

Conclui-se também que a utilização da Internet pelas PcNE inquiridas é ainda parti-

cularmente restrita em termos dos dispositivos utilizados para aceder à Internet e das 

funções ou objetivos com que a Internet é utilizada. No que concerne aos dispositivos, 

prevalece uma utilização quase restrita aos telemóveis e smartphones, que se conjuga 

com uma utilização da Internet particularmente confinada ao planeamento da viagem e 

reserva de serviços. Regista-se uma subutilização da Internet em domínios, como a ava-

liação (de serviços ou das viagens) e a partilha da experiência de viagem. É particular-

mente preocupante a pouca satisfação revelada pelas PcNE relativamente à acessibilida-

de e conteúdos da Internet.  

Quando comparadas as PcI com as PcoNE, as primeiras revelam ainda uma menor au-

tonomia na pesquisa de informação sobre viagens turísticas, sendo particularmente im-

portante o papel dos familiares e instituições sociais neste âmbito. Este resultado pode 

dever-se, em parte, a um grupo relevante de PcI que poderá ter menores competências 

digitais. Por outro lado, é natural que haja uma colaboração na pesquisa de informação 

turística, uma vez que as PcI tendem a ser mais acompanhadas por amigos e familiares, 

ou integradas em organizações sociais, do que as PcoNE. Além disso, elas utilizam bas-

tante menos os telemóveis e smartphones e usam consideravelmente menos a Internet 

para reservar serviços, pesquisar informação durante a viagem e para avaliar serviços do 

que as PcoNE, o que pode dever-se a dificuldades acrescidas na utilização da Internet 

apresentadas pelas PcI, sobretudo quando se trata de pessoas com incapacidade intelec-

tual. Adicionalmente, as PcI recorrem mais às redes sociais e a outras fontes não especi-

ficadas no questionário do que as PcoNE, o que sugere a existência de estratégias de 

pesquisa mais especializadas por parte do primeiro grupo, orientadas pelas suas necessi-

dades e que permitam também um contacto com pessoas que partilhem ou sejam conhe-

cedoras dessas mesmas necessidades. Acresce ainda uma maior insatisfação das PcI 
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relativamente à Internet face às PcoNE. Este resultado pode dever-se à relevância de 

uma informação mais detalhada e rigorosa para o planeamento das viagens por parte das 

PcI, uma vez que uma incapacidade poderá condicionar mais uma viagem autónoma do 

que uma necessidade especial. Neste sentido, as expectativas deste segmento serão ainda 

maiores do que as das PcoNE.  

Os resultados do estudo realizado revelam a importância de analisar a utilização da 

Internet por parte das PcNE. A este nível, é particularmente relevante identificar as ra-

zões da fraca utilização de outros dispositivos para aceder à Internet além dos telemó-

veis/smartphones, as potenciais dificuldades sentidas pelas PcI para aceder à Internet 

através dos telemóveis/smartphones, bem como analisar os motivos do baixo uso da 

Internet para avaliação e partilha de experiências de viagens. Por outro lado, é crucial 

desenvolver investigação para compreender as razões da baixa satisfação das PcNE, no 

que se refere à acessibilidade e conteúdos da Internet. Será pertinente desenvolver esfor-

ços, no sentido de aumentar a acessibilidade dos telemóveis/smartphones para pessoas 

com incapacidades.  

Afigura-se também importante estimular o uso da Internet durante as viagens, bem 

como para avaliar serviços e partilhar experiências de férias. Desta forma, as PcNE po-

deriam, elas próprias, ajudar a estimular o desenvolvimento de ofertas mais inclusivas, 

valorizando quem as apresente e reclamando quando a oferta é insuficientemente acessí-

vel, i.e., assumindo também este grupo a sua capacidade reivindicativa e posição de 

poder de mercado (Liu et al., 2021). Neste contexto, seria essencial evidenciar os benefí-

cios que poderiam advir desta utilização, em termos de partilha de informação relevante 

para PcNE e de melhoria da acessibilidade da oferta turística, através de uma participa-

ção mais ativa nas redes sociais. Considerando ainda a elevada participação dos familia-

res e instituições sociais no processo de pesquisa de informação relacionada com viagens 

turísticas das PcNE, é impreterível desenvolver investigação para analisar a opinião des-

tas pessoas e instituições relativamente aos conteúdos fornecidos por diferentes fontes de 

informação consultadas através da Internet (por exemplo, plataformas especializadas de 

consulta e reserva de produtos turísticos, como o Booking e o Airbnb, websites de em-

presas turísticas, como hotéis e agências de viagens, websites de organismos oficiais de 

turismo e plataformas especializadas em turismo acessível), principalmente no que con-

cerne à acessibilidade dos destinos e organizações turísticas.  
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Resumo. Com uma nova era digital a transformar o turismo, é essencial estudar os 

impactos da tecnologia nos diferentes setores desta indústria. Além disso, o tema 

da acessibilidade é cada vez mais importante, uma vez que tem um forte impacto 

económico e social, especialmente nas pessoas com necessidades especiais 

(PcNE). Embora o mercado do turismo acessível esteja a crescer e represente uma 

grande oportunidade de negócio, agentes de oferta turística têm dificuldade em di-

vulgar ofertas turísticas acessíveis, criando-se, assim, uma barreira que emerge da 

escassez de informação acessível sobre a própria acessibilidade. Os sistemas de in-

formação podem constituir uma solução, na medida em que podem melhorar, não 

só o acesso à informação, levando a informação mais longe, como também a aces-

sibilidade desta, apresentando a informação em formatos ajustáveis às necessida-

des de cada grupo de utilizadores. O presente capítulo tem por objetivo apresentar 

um protótipo de um Sistema de Informação baseado na web, com o nome ac-

cess@tour by action, que visa eliminar as barreiras referidas, pela via da disponibi-

lização de informação acessível sobre a própria acessibilidade dos produtos e des-

tinos turísticos, promovendo, assim, o turismo acessível. Pretende-se ainda de-

monstrar a importância deste tipo de soluções para uma gestão de informação e de 

comunicação mais eficaz no âmbito do turismo acessível, usando para o efeito a 

apresentação de alguns percursos informativos disponíveis no protótipo, sob a 

forma de interfaces. 

Palavras-chave: Turismo acessível; Plataforma web; Tecnologias de informação 

turística. 
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9.1. Introdução  

A tecnologia está a provocar mudanças em várias áreas do turismo, com novas ten-

dências digitais a emergir de dia para dia. Apesar dos benefícios potenciados pela intro-

dução de soluções tecnológicas, existem também alguns desafios a emergir na indústria 

do turismo (Buhalis & Michopoulou, 2011). Atualmente, perceber como as novas tecno-

logias podem contribuir para a inclusão social das pessoas com necessidades especiais 

(PcNE), entre as quais pessoas com incapacidade (PcI), representa um dos grandes desa-

fios nesta área (Manzoor & Vimarlund, 2018). Na verdade, o turismo acessível é um 

tema crucial para o desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva, onde as PcNE 

não devem ser discriminadas devido às suas condições e limitações. Uma vez que a tec-

nologia precisa de estar ao serviço da sociedade, a integração da acessibilidade em várias 

atividades turísticas, através de várias tecnologias, pode ser encarada como fundamental. 

No entanto, é, na maioria das vezes, bastante difícil para as PcNE terem acesso a infor-

mação sobre acessibilidade (Borges et al., 2020), sendo igualmente difícil para os agen-

tes de oferta turística promover ofertas acessíveis pelas vias tradicionais e, consequente-

mente, alcançar o mercado de turismo acessível (Lee et al., 2012). 

Com o crescimento do mercado de turismo acessível e todo o potencial económico a 

este associado (Alves et al., 2020), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

mais especificamente os Sistemas de Informação (SI), podem representar excelentes 

soluções para melhorar o acesso à informação e a acessibilidade à mesma e, assim, per-

mitir o desenvolvimento de um turismo para todos. Porém, o sucesso dos SI, nomeada-

mente aqueles que recorrem à web, depende da forma como os mesmos se ajustam às 

necessidades de cada tipo de utilizador (Irestig & Timpka, 2008), assim como da ade-

quabilidade da informação que disponibilizam. Por conseguinte, para assegurar o suces-

so de desenvolvimento deste tipo de sistemas, é imperativo compreender como a troca de 

informação deve ser processada, em termos de mecanismos de input (introdução de da-

dos) e de output (visualização de informação) (Levy & Ellis, 2006).  

O principal objetivo deste trabalho é apresentar um Sistema de Informação Baseado 

na Web (SIBW), denominado access@tour by action, que tem por objetivo apoiar a 

gestão da informação no contexto do turismo acessível. Este sistema funcionará, essen-

cialmente, como um instrumento de comunicação entre a oferta, a procura, e as institui-

ções responsáveis pela formação em turismo, centrando-se na partilha da informação 

sobre acessibilidade de modo acessível. O processo de desenvolvimento do access@tour 

by action irá incorporar as contribuições de três intervenientes do mercado do turismo 

acessível: (i) procura, i.e., PcNE (por exemplo, os idosos e outras pessoas com limita-

ções funcionais), (ii) agentes de oferta (por exemplo, produtores - unidades de alojamen-

to, unidades de alimentação e bebidas, empresas de transporte e animação turística -, 

intermediários - agentes de viagens e operadores turísticos -, e organizações públicas 

com responsabilidade no sector) e (iii) instituições responsáveis pela formação em tu-

rismo (por exemplo, universidades e outras instituições de ensino superior).  

Por forma a cumprir com os objetivos, este capítulo encontra-se estruturado em cinco 

secções. Após uma breve contextualização e definição dos objetivos na presente secção, 
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a secção 9.2 apresenta uma revisão da literatura sobre o turismo e importância da acessi-

bilidade, bem como sobre o papel que os SI podem ter no turismo acessível. De seguida, 

na secção 9.3 é detalhada a metodologia utilizada no desenho e desenvolvimento do 

protótipo inicial – o access@tour by action. A secção 9.4 é dedicada à descrição do pro-

tótipo em termos funcionais e de interação, em torno da demonstração de algumas inter-

faces. Por fim, na secção 9.5 serão descritas as principais conclusões, e analisadas algu-

mas limitações e trabalho futuro. 

9.2. Revisão da literatura  

9.2.1. O mercado do turismo acessível e a importância da informação 

O turismo acessível visa uma sociedade mais inclusiva (McCabe & Diekmann, 

2015), melhorando as condições de acessibilidade no turismo para PcNE (Kastenholz et 

al., 2015). Recentemente, este conceito tem sido alvo de especial atenção com o aumento 

da procura de atividades turísticas por parte de PcNE e com dados internacionais a rela-

tar que 15% da população mundial vive com algum tipo de deficiência (World Health 

Organization, 2011). A importância económica do mercado turístico acessível está a 

aumentar, não só devido a preocupações de responsabilidade social, mas também devido 

ao aumento das oportunidades de negócio para as empresas turísticas associadas a este 

mercado (ENAT, 2019; European Commision, 2014; Milicchio & Prosperi, 2016).  

Para perceber como criar condições de acessibilidade no turismo é importante perce-

ber todos os intervenientes no mercado do turismo acessível (Darcy & Dickson, 2009). 

O mercado não é apenas constituído pela procura (PcNE), mas também pelos agentes de 

oferta. Para além disso, existe a componente da formação, também necessária no âmbito 

da promoção do turismo acessível. Neste sentido, as escolas de turismo e outras institui-

ções de formação exibem um papel crucial na melhoria de programas especializados 

para as exigências do mercado de turismo acessível (Teixeira et al., 2021a). A integração 

de todos estes stakeholders pode contribuir para que todos os responsáveis pela criação 

de ofertas turísticas possam proporcionar às PcNE a melhor experiência turística possí-

vel (Boxall et al., 2018).  

O mercado do turismo acessível tem vindo a ganhar alguma proeminência nos últi-

mos tempos. No entanto, ainda existem algumas barreiras que impedem a realização 

plena deste tipo de turismo (Pühretmair, 2004). Alguns estudos (Carneiro et al., 2021; 

Small et al., 2012) mostram que, se as condições de acessibilidade fossem asseguradas, 

as PcNE viajariam mais. Ainda assim, barreiras físicas e comunicacionais (Gassiot et al., 

2018) à prática do turismo criam "obstáculos" que ameaçam a sua qualidade de vida e a 

independência dos visitantes (Kaganek et al., 2017). De entre as barreiras mencionadas, 

numa componente informacional e tecnológica, destaca-se a falta de informação sobre a 

acessibilidade das ofertas turísticas, bem como a falta de acessibilidade na comunicação 

dessa informação (Alén et al., 2018).  

O acesso à informação continua a ser o principal fator que permite às PcNE aferir da 

acessibilidade dos destinos e ambientes turísticos. A informação sobre acessibilidade 
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permite assegurar que as necessidades dos visitantes serão tidas em conta durante a via-

gem e durante as experiências turísticas (Domínguez Vila et al., 2018). A acessibilidade 

da informação, por outro lado, garante que toda a informação é acessível, ou seja, que a 

informação chega de forma correta à pessoa que dela necessita, sem qualquer perda de 

valor. É precisamente na relação entre estes dois aspetos, ou seja, na informação sobre a 

acessibilidade e a acessibilidade na forma de a comunicar, que entra o papel das TIC, 

assumindo importância primordial como ferramentas de promoção do turismo acessível 

(Teixeira et al., 2021b). 

 

9.2.2. O papel dos sistemas de informação no turismo acessível  

Deve notar-se que as TIC não só servem as necessidades de informação no turismo 

acessível, mas também podem ser úteis em outros contextos de acessibilidade. Por 

exemplo, as tecnologias relacionadas com sistemas de localização são essenciais na 

construção de bases de dados geográficas acessíveis (Barbeau et al., 2010). Além disso, 

plataformas web podem apresentar mecanismos proativos e características de colabora-

ção (Emrouzeh et al., 2017). Em suma, as TIC centram-se não só na componente tecno-

lógica da disseminação de informação, mas também em mecanismos para assegurar a 

ligação ao mundo digital, nomeadamente tecnologias de assistência e/ou adaptativas 

(Fall et al., 2018). Alguns exemplos práticos da aplicação das TIC no turismo acessível 

estão relacionados com a assistência em visitas a museus, como demonstrado em estudos 

realizados anteriormente (Angkananon et al., 2015; Haworth & Williams, 2012). 

De forma a promover um turismo mais acessível, é imperativo ter em conta as neces-

sidades específicas de diferentes PcNE (Buhalis & Michopoulou, 2011; Buhalis & 

Darcy, 2011). Nesta ótica, as TIC podem representar a chave para o sucesso, uma vez 

que é possível personalizar a informação e a forma de comunicação, tendo em atenção a 

necessidade de cada grupo de utilizadores. No caso específico do turismo, o processo de 

planeamento de uma viagem exige mais cuidado no caso das PcNE, uma vez que, quanto 

maiores forem os requisitos de acessibilidade, maior será a necessidade de informação 

detalhada (Buhalis et al., 2005). Além disso, a subsequente forma de atuação das plata-

formas turísticas está diretamente relacionada com a interação Homem-Computador. 

Para o mercado do turismo acessível, isto representa um grande desafio, visto que a in-

formação deve estar disponível de uma forma acessível para que as PcNE possam aceder 

e compreender o seu conteúdo (Zajadacz & Śniadek, 2013). Embora a digitalização te-

nha melhorado o acesso à informação turística, existem ainda barreiras, como a falta de 

acessibilidade na web (Carneiro et al., 2021). Para ultrapassar barreiras e desenvolver o 

mercado do turismo acessível, é impreterível assegurar a acessibilidade por meio das 

TIC (Teixeira et al., 2021b), uma vez que são responsáveis pela disponibilização da in-

formação correta, no momento certo e num formato adequado para todos, incluindo as 

PcNE (Kołodziejczak, 2019).  

A aplicação de SI, em ambientes e utilizadores específicos, apresenta um grande de-

safio (Kotusev, 2020). Isto foi observado em estudos anteriores de várias áreas de inves-

tigação, tais como o turismo (Sandfreni & Adikara, 2020), cuidados de saúde (Teixeira 

et al., 2016) e educação (Reis et al., 2017), em que foi necessário desenvolver novas 
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abordagens metodológicas para responder às necessidades particulares dos utilizadores. 

Isto é exatamente o que acontece no caso do mercado do turismo acessível, com muitos 

utilizadores a terem requisitos consideravelmente diferentes e também bastante particu-

lares. Alguns autores argumentam que a falta de perspetiva humana durante os processos 

de desenvolvimento pode levar a problemas, falhas de conceção e na própria implemen-

tação (Rinkus et al., 2005), recomendando abordagens de conceção centradas no utiliza-

dor (User-Centered Design - UCD) (International Organization for Standardization, 

2019). Existe, contudo, uma lacuna em termos de abordagens metodológicas, relativa-

mente à colocação dos requisitos de acessibilidade no âmago do desenvolvimento do 

sistema. É, assim, necessário perceber como esta falha pode ser ultrapassada, de forma a 

criar soluções, de facto, usáveis e acessíveis por todos os utilizadores, incluindo PcNE.  

9.3. Metodologia  

Este estudo visa apresentar um protótipo de uma aplicação web denominado ac-

cess@tour by action. Esta é uma solução inovadora que tem como objetivo promover a 

troca de informação e estimular a comunicação entre os principais atores envolvidos no 

turismo acessível e, consequentemente, com potencial para melhorar a cocriação de ex-

periências turísticas, ajudando na divulgação de serviços turísticos personalizados e ex-

periências turísticas. Esta solução foi criada para ser uma aplicação dinâmica, contribu-

indo para a eliminação de alguns constrangimentos de viagem causados pela ausência de 

informação relacionada com a acessibilidade e a falta de canais de comunicação adequa-

dos para a sua transmissão (da oferta à procura), ao mesmo tempo que promove as con-

dições adequadas para uma formação orientada para as necessidades de um turismo 

acessível. Para atingir este propósito, foi seguida uma metodologia específica, como 

mostra a figura 9.1. Mais pormenores sobre a metodologia podem ser encontrados em 

Teixeira et al. (2021c). 

 
Fig. 9.1 Metodologia utilizada para obter a plataforma access@tour by action 

Como a plataforma subjacente ao protótipo desenvolvido pretende canalizar informa-

ção no domínio do turismo acessível, é importante fomentar a interatividade entre todos 

os intervenientes. O envolvimento de todos estes intervenientes, através de um procedi-

mento de recolha de requisitos, foi crucial para dar forma ao conceito e criar o protótipo, 
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dado que podem contribuir de maneiras muito peculiares para a criação de soluções de 

turismo inovadoras e acessíveis. Por conseguinte, todas as funcionalidades disponíveis 

foram diretamente desenvolvidas com base nos requisitos recolhidos junto dos diferentes 

intervenientes.  

É importante notar que o access@tour by action integra uma panóplia de característi-

cas inovadoras que não estão presentes nas plataformas relacionadas com o turismo atu-

almente acessível no mercado. Assim, vale a pena mencionar que a maioria das plata-

formas existentes (IBCCES, 2021; Jaccede, 2019; Tourism for All, 2019) concentra-se 

num tipo específico de deficiência e não integram  a diversidade de utilizadores presen-

tes no mercado do turismo acessível. Para preencher esta lacuna, o access@tour by acti-

on, para além de considerar as necessidades dos agentes da procura e da oferta, contem-

pla também as instituições educativas que, devido ao seu envolvimento em programas de 

formação turística, podem potenciar fortes benefícios com respostas às necessidades do 

turismo acessível (Teixeira et al., 2021a). A plataforma access@tour by action destina-

se, igualmente, a respeitar normas de acessibilidade, nomeadamente as Diretrizes de 

Acessibilidade do Conteúdo da web (WCAG) (W3C, 2018). 

Com a intenção de criar uma base para servir de suporte à discussão sobre as caracte-

rísticas da plataforma e exibir algumas das funcionalidades integrantes desta solução, um 

protótipo de alta fidelidade visual do access@tour by action foi desenvolvido em Adobe 

XD. Tendo por base esse protótipo, recorreu-se a um focus group com uma equipa mul-

tidisciplinar com experiência em turismo acessível, no sentido de obter feedback sobre o 

protótipo e a funcionalidade disponibilizada. A secção que se segue demonstra a versão 

mais recente do protótipo, já refinada de acordo com o feedback recebido, com a inten-

ção de exibir algumas das funcionalidades integrantes desta solução, usando para o efei-

to um conjunto de interfaces, numa tentativa de oferecer uma visão geral da aplicação. 

9.4. Apresentação dos resultados  

A plataforma access@tour by action visa apoiar a transferência de conhecimentos no 

contexto do mercado do turismo acessível, funcionando, não só como um agregador de 

informação sobre a acessibilidade no âmbito dos serviços e produtos turísticos, mas tam-

bém como um promotor da oferta turística mais acessível. De forma a atingir este objeti-

vo, o access@tour by action incorpora informação, no sentido de dar resposta às neces-

sidades de todos os intervenientes envolvidos no ecossistema do turismo acessível: (i) 

Agentes de procura (por exemplo, PcNE, organização social, cuidador), que procuram 

experiências turísticas acessíveis; (ii) Agentes de oferta, que pretendem oferecer experi-

ências turísticas acessíveis; e (iii) Instituições de ensino, que se destinam à formação/ 

aprendizagem nesta área no âmbito do turismo, onde se incluem os professores e os es-

tudantes. Promover a partilha e a troca de informação entre os atores-chave do turismo 

acessível referidos é o grande objetivo desta plataforma. 

Partindo deste pressuposto e dos objetivos da plataforma, um conjunto de interfaces 

será apresentado, numa lógica orientada ao utilizador. Assim, na figura 9.2, são visíveis 

três caminhos, de acordo com o tipo de utilizador. Numa fase posterior, a intenção será 
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implementar um sistema de identificação (login) que orientará automaticamente o utili-

zador para uma página inicial específica. De seguida, irão ser detalhadas, com a respeti-

va ilustração, algumas interfaces de percursos informativos disponíveis no protótipo.  

 

Fig. 9.2. Interfaces dos ecrãs iniciais da access@tour. À direita, o menu de entrada, evidenciando a 

ideia base de uma dinâmica entre procura, oferta e formação. 

 

9.4.1. Funcionalidades para os agentes da procura 

Para o caso dos agentes da procura (pessoas com necessidades especiais, organiza-

ções sociais e cuidadores), existem diversas interações possíveis com a plataforma (figu-

ra 9.3). A plataforma permite ao utilizador pesquisar ofertas turísticas acessíveis; avaliar 

ofertas turísticas feitas anteriormente; pesquisar investigação relacionada com o turismo 

acessível e pesquisar legislação sobre turismo acessível. Além disto, existe uma barra de 

ferramentas à disposição dos utilizadores para os ligar a outras partes da plataforma. 

Estas ligações incluem o acesso à página favorita das ofertas turísticas guardadas; uma 

interface de chat para interagir com outros utilizadores; uma página de alerta de notifica-

ção; acesso a algumas definições básicas do sistema; e um botão ‘home’ para que os 

utilizadores possam facilmente regressar à sua página inicial. De notar que esta barra se 

encontra presente em todas as interfaces, para facilitar o atalho àquele tipo de informa-

ção. Finalmente, no topo da interface, há uma barra de pesquisa disponível para pesqui-

sar diferentes aspetos dentro da plataforma, usando palavras-chave. 



140 

 

 
Fig. 9.3. Interface que um agente da procura pode ter com a plataforma com as diferentes intera-

ções  

O objetivo é que os utilizadores (PcNE) tenham a possibilidade de procurar tipos de 

atividades turísticas que sejam capazes de cumprir determinados critérios de acessibili-

dade. A plataforma foi também construída para ser responsiva e adaptativa. Isto é conse-

guido através da definição dos perfis do utilizador (figura 9.4).  

 

Fig. 9.4. Interfaces com a definição do perfil do utilizador 
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A introdução de dados específicos sobre as suas necessidades especiais resulta num pre-

enchimento automático de alguns dos critérios de acessibilidade. Este processo permite 

uma assimilação automática de informações relativas ao perfil dos utilizadores, e a pes-

quisa por ofertas turísticas, que vão ao encontro das necessidades específicas dos turistas 

(figura 9.5).   

 

 

Fig. 9.5. Interfaces com os critérios de pesquisa de ofertas turísticas acessíveis. 

Nota: Da esquerda para a direita podem observar-se critérios com base na categoria da oferta turís-

tica, na localização e nas características de acessibilidade pretendidas 

Uma vez terminada a pesquisa, os resultados são apresentados de acordo com o tipo 

de atividade turística. A figura 9.6 pretende ilustrar a simulação da procura de uma atra-

ção cultural, nomeadamente um monumento. Após a seleção da oferta pretendida, é 

apresentada uma página específica que oferece mais informações. Esta página inclui uma 

descrição detalhada, localização e comentários detalhados de outros utilizadores. Visto 

que a acessibilidade é a principal preocupação, um relatório de acessibilidade é incluído 

em cada página de oferta.  

O relatório de acessibilidade pretende ser uma apresentação aprofundada de todas as 

características de acessibilidade disponíveis na oferta turística, para diferentes tipos de 

PcNE. Os agentes de oferta inserem esta informação através do preenchimento de um 

formulário, sendo que a informação fornecida é considerada para a criação de um relató-

rio de acessibilidade. Mais tarde, a informação disponível no relatório pode ser validada 

por utilizadores reais. A informação validada é assinalada de forma distinta. 
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Fig. 9.6. Interfaces do resultado de uma pesquisa, a página de um monumento e respetivo relatório 

de acessibilidade 

O perfil do utilizador fornece uma visão geral das necessidades de acessibilidade do 

turista e também informação que revela quais foram as suas últimas experiências turísti-

cas. A avaliação das ofertas turísticas acessíveis foi desenhada, de forma a minimizar os 

erros e o número de passos envolvidos. Assim, o processo de avaliação pode ser 

encetado a partir da lista de últimas visitas (figura 9.7).  

 

Fig. 9.7. Interfaces de um perfil de utilizador e secção das últimas visitas 
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O utilizador deve preencher um formulário simples relativo à avaliação das normas 

de acessibilidade, serviço e comunicação. Comentários simples também podem ser inse-

ridos. Outro aspeto importante é a confirmação da informação detalhada disponível so-

bre os relatórios de acessibilidade. Os turistas podem confirmar todos os detalhes de 

acessibilidade, para que uma sensação de segurança possa ser transmitida a outros utili-

zadores (figura 9.8). 

 

Fig. 9.8. Interfaces que representam um formulário de avaliação de uma oferta turística (lado es-

querdo) e a confirmação de um relatório de acessibilidade (lado direito) 

 

9.4.2. Funcionalidades para os agentes da oferta 

Uma peça adicional importante para que o sistema funcione corretamente é a presen-

ça de agentes da oferta turística (produtores turísticos, operadores turísticos e municí-

pios) que desejem partilhar informação sobre a acessibilidade dos seus produtos e servi-

ços. Tendo isto em mente, a interface principal visa permitir que os utilizadores tenham 

diferentes interações com o sistema (figura 9.9). Os agentes da oferta são capazes de 

inserir e editar ofertas turísticas; procurar ofertas turísticas acessíveis; procurar ativida-

des de apoio à procura; procurar recursos humanos qualificados; procurar projetos turís-

ticos acessíveis e apoio financeiro, e também registar ofertas de emprego. Para além 

destas interações básicas, os agentes de oferta também possuem acesso a uma barra de 

ferramentas onde podem comunicar com outros utilizadores, definir notificações e aler-

tas; aceder às definições do sistema; e regressar à sua página inicial. Como mencionado 
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anteriormente para outros utilizadores, os agentes de oferta podem, igualmente, pesqui-

sar dentro da plataforma, inserindo palavras-chave na barra de pesquisa superior. 

 

Fig. 9.9. Interface da página de início de um agente de oferta 

Como um dos principais propósitos é divulgar ofertas turísticas acessíveis, este tipo 

de utilizador é o principal responsável pela inserção das suas respetivas ofertas no siste-

ma e pela disponibilização de toda a informação relativa à acessibilidade. Na página 

principal, podem selecionar e visualizar todas as suas ofertas ou editar as ofertas já exis-

tentes. Também é possível inserir novas ofertas, clicando no botão "adicionar nova ofer-

ta", no botão disponível na barra de ferramentas inferior. 

A inserção e edição de uma oferta na plataforma foi tornada uma tarefa simples (fi-

gura 9.10). Depois de abrir as páginas de ofertas listadas, é possível adicionar novas 

ofertas, premindo o botão "adicionar nova oferta". O processo de criação da oferta con-

siste em introduzir informações principais, tais como título, localização, palavras-chave 

e uma breve descrição. Após a conclusão de toda a informação básica, será necessário 

introduzir os dados de acessibilidade. Este processo é feito numa interface específica em 

relação a cada tipo de turista com necessidades especiais. A informação relativa à aces-

sibilidade gerará o relatório de acessibilidade, que será posteriormente validado pelos 

turistas que tenham usufruído dessa oferta turística, comprovando, assim, essa acessibi-

lidade. 
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Fig. 9.10. Interfaces das ofertas listadas, criação de uma oferta e inserção de informação sobre 

acessibilidade 

O perfil do agente de oferta deve conter todas as informações importantes relacionadas 

com o turismo acessível, mas também indicar que tipo de ofertas turísticas são forneci-

das. A plataforma também permite aos agentes de oferta partilhar as suas ofertas de em-

prego. A intenção é estabelecer pontes de comunicação entre a oferta e o mercado de 

trabalho com formação em turismo acessível. Os agentes de oferta terão acesso a uma 

lista, contendo todas as ofertas de emprego inseridas. As ofertas de emprego também 

podem ser editadas ou eliminadas, da mesma forma que as suas ofertas de produtos turís-

ticos. Algumas informações importantes a incluir no formulário de inserção estão relaci-

onadas com contactos de comunicação. Estão ilustrados nas interfaces representadas na 

figura 9.11 um exemplo de um perfil, representando um agente de oferta, uma lista de 

ofertas de emprego e a inserção de ofertas de emprego. É pretendido que os potenciais 

candidatos utilizem os contactos indicados para se candidatarem a um posto de trabalho. 

Estes postos de trabalho devem estar relacionados com o turismo acessível. 
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Fig. 9.11. Interfaces de um perfil de agente da oferta, oferta de empregos, e formulário para inserir 

uma nova oferta de emprego 

9.4.3. Funcionalidades para as instituições de ensino com programas em turismo: 

professor 

Os programas de formação em turismo são um instrumento relevante para desenvol-

ver o turismo acessível. Os professores e diretores de curso são um dos dois públicos 

considerados ao nível da comunidade académica (sendo o outro os estudantes, abordados 

na próxima secção). A este respeito, a plataforma pretende apresentar aos professores de 

turismo a possibilidade de estimular o conhecimento em matéria de acessibilidade. Na 

página inicial para professores de turismo (figura 9.12) é possível procurar ofertas de 

turismo acessíveis (com os mesmos padrões especificados para os turistas); procurar 

emprego (por exemplo, posições de ensino universitário) ou inserir oportunidades de 

emprego; procurar formação na área do turismo acessível; e procurar estudos e projetos 

na área do turismo acessível, e também programas de financiamento para serem desen-

volvidos estudos nesta área. Este tipo de utilizador tem também a possibilidade de inserir 

o seu curriculum vitae (CV) na plataforma. De uma forma geral, a inserção deste tipo de 

utilizador tem como objetivo aumentar a investigação na área do turismo acessível e, ao 

mesmo tempo, promover a inclusão de temáticas relacionadas com o turismo acessível 

nos conteúdos programáticos dos programas de formação em turismo. 
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Fig. 9.12. Interface da página de início para professores de turismo 

Uma funcionalidade potencialmente interessante, disponível para os professores de tu-

rismo, é a procura por conferências, oportunidades de investigação e projetos na área do 

turismo acessível, como ilustrado na figura 9.13.  

     

Fig. 9.13- Interfaces para procurar conferências e projetos na área do turismo acessível 

Por outro lado, este tipo de utilizador é também capaz de inserir no sistema ofertas de 

emprego. Por exemplo, os diretores de cursos podem estar à procura de candidatos para 

preencher um lugar de professor com competências na área do turismo acessível ou po-
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dem estar à procura de estudantes para projetos de investigação na área do turismo aces-

sível. O utilizador tem acesso a uma lista com todas as suas ofertas de emprego inseridas 

e, nesta página, são capazes de editar ou apagar as ofertas, mas também de adicionar 

novas ofertas no sistema (figura 9.14). Esta interação disponível com a plataforma pre-

tende ilustrar como a plataforma pode ser autossuficiente, uma vez que os utilizadores 

são capazes de inserir informação, mas também de retirar informação. 

 

Fig. 9.14. Interfaces da lista de empregos introduzidos e formulário a preencher para 

adicionar oferta de trabalho  

9.4.4. Funcionalidades para os estudantes de turismo 

Tal como os professores, os estudantes de turismo também desempenham um papel 

crucial em assegurar que os futuros profissionais da indústria do turismo tenham os co-

nhecimentos e as competências necessárias para trabalhar com o mercado turístico aces-

sível. A plataforma access@tour by action (figura 9.15) permite aos estudantes procurar 

ofertas de turismo acessíveis (semelhantes aos consumidores); inserir os seus CVs e ex-

plorar ofertas de emprego no turismo acessível; procurar ações de formação e educação 

relacionadas com a promoção da acessibilidade no turismo; e ainda aceder à investigação 

académica sobre turismo acessível.  
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Fig. 9.15. Interface da página de início para estudante de turismo 

O perfil do utilizador reflete as características do estudante e proporciona acesso di-

reto a outros utilizadores registados ao CV de um estudante. A informação disponível no 

perfil pode fornecer grandes detalhes aos agentes da oferta turística, quando pesquisam 

por recursos humanos com competências na área do turismo acessível. Além disso, os 

estudantes, tal como os outros tipos de utilizadores, têm acesso à opção de chat, que 

permite a comunicação entre os diferentes utilizadores da plataforma. Um exemplo de 

um perfil de utilizador e comunicação via chat entre dois utilizadores está representado 

nas interfaces ilustradas na figura 9.16. 

 

Fig. 9.16. Interfaces de um perfil de estudante e funcionalidade de chat 

O facto dos estudantes, à semelhança dos professores, fazerem parte desta plata-

forma, pretende destacar o papel que as instituições de ensino podem desempenhar no 
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desenvolvimento do turismo acessível. De uma forma geral, com as funcionalidades da 

plataforma para o utilizador estudante, é esperada uma valorização e divulgação de com-

petências no âmbito do turismo acessível. Isto permitirá que a oferta turística esteja mais 

bem preparada para receber os visitantes com necessidades especiais. 

9.5. Conclusões 

Um dos principais desafios no turismo acessível é o de fornecer informação sobre a 

acessibilidade das ofertas turísticas, de uma forma acessível e adaptada aos diferentes 

agentes. Os sistemas que possibilitam a partilha de informação entre visitantes e organi-

zações turísticas são excelentes formas de promover um turismo mais acessível. Apesar 

disto, atualmente, o número existente de plataformas que promove o turismo acessível é 

ainda pequeno. Com o aumento esperado do mercado turístico acessível e de todo o 

potencial a ele associado, as plataformas web podem ser uma excelente solução para 

promover o desenvolvimento deste tipo de turismo.  

Com este capítulo, espera-se contribuir com uma proposta de solução tecnológica 

que promova canais e formas de comunicação eficazes entre a procura (ou seja, visitan-

tes com necessidades especiais), a oferta turística, garantindo, assim, as condições de 

acessibilidade por parte das PcNE, bem como a divulgação de serviços, por parte da 

oferta, a um mercado potencialmente lucrativo, e as instituições com responsabilidade na 

formação de futuros profissionais do setor turístico. Algumas funcionalidades da plata-

forma foram ilustradas em ecrãs obtidos a partir do protótipo. No entanto, devido à com-

plexidade do sistema desenvolvido, apenas alguns aspetos foram apresentados. Além 

disso, alguns ecrãs apresentam a informação de uma forma mais interativa, o que é im-

possível mostrar com as capturas de ecrã retiradas do protótipo desenvolvido. 

Em termos de trabalho futuro, esperamos dar continuidade a este projeto, nomeada-

mente para avaliar a possibilidade de implementar o sistema desenvolvido access@tour 

by action. Neste momento, continuando a abordagem iterativa e incremental adotada, 

está a decorrer um conjunto de testes de aceitação, a fim de compreender a relevância 

das características e informações presentes no sistema, bem como identificar melhorias 

que seja necessário implementar. Será fundamental comparar os pontos de vista das 

distintas entidades avaliadoras para obter um conjunto de melhorias diversas que vão 

permitir que o access@tour by action seja funcional e consiga responder a todas as ne-

cessidades dos utilizadores. Além disso, após a obtenção de uma versão protótipo total-

mente funcional do access@tour by action, pretende-se integrar conceitos de transfor-

mação digital e Turismo 4.0 (Peceny et al., 2019), para que a plataforma seja capaz de se 

transformar e consolidar a inovação digital. Isto pode ser feito através do estudo de tec-

nologias emergentes e das suas aplicações no turismo acessível, como por exemplo, a 

exploração de sistemas de diálogo com potencial para ajudar numa exploração mais livre 

e natural dos conteúdos da plataforma. 
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10.1. Principais conclusões  

O presente livro fornece uma perspetiva das características da procura e da oferta do 

turismo acessível, assim como uma visão geral dos desafios e oportunidades associados 

a este tipo de turismo. Com base numa pesquisa empírica abrangente e aprofundada 

realizada em Portugal, o livro oferece uma visão integrada do papel e opiniões de um 

variado conjunto de stakeholders do turismo acessível: (i) visitantes com necessidades 

especiais; (ii) agentes da oferta turística (produtores – por exemplo, meios de alojamen-

to, restauração, transportes, atrações e empresas de animação – intermediários – agentes 

de viagens e operadores turísticos – e organismos públicos com responsabilidades rela-

cionadas com a acessibilidade dos espaços); e (iii) instituições responsáveis pela forma-

ção em turismo (por exemplo, universidades e outras instituições de ensino superior). É 

esta visão integrada que possibilita chegar a conclusões abrangentes e mais aprofundadas 

sobre o sistema do turismo acessível, e fornece contributos relevantes para um desenvol-

vimento sustentável deste tipo de turismo.  

Numa tentativa de fazer uma síntese conclusiva deste livro, é possível concluir, em 

primeiro lugar, que as pessoas com necessidades especiais (PcNE) apresentam elevadas 

motivações para participar em viagens turísticas, tais como ser feliz e divertir-se, parti-

lhando outras motivações complementares com o mercado turístico em geral, como o 

relaxar e ter experiências emocionantes e com novas condicionantes (ver capítulo 2). No 

entanto, este segmento revela também querer participar nestas viagens para desenvolver 

determinadas capacidades e ultrapassar desafios. As PcNE representam, assim, um seg-
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mento de mercado particularmente importante, não só pela sua dimensão, mas também 

pela sua elevada motivação para fazer viagens turísticas.  

Apesar da significativa motivação para o turismo, as pesquisas realizadas mostram 

que as PcNE possuem diversas necessidades, desde necessidades de informação especí-

fica para planear viagens e atividades no destino, até necessidades de acessibilidade 

física e sensorial ao nível dos destinos, bem como necessidades de apoio por profissio-

nais com formação em turismo acessível (ver capítulo 2). Contudo, as necessidades dife-

rem ainda entre segmentos de PcNE, necessitando os seniores de mais apoio médico 

próximo (por exemplo, hospitais) e as pessoas com alergias alimentares, de alimentos 

adequados às suas necessidades.  

As necessidades anteriormente mencionadas e o facto da oferta turística não estar 

adaptada a essas mesmas necessidades levam a que as PcNE ainda enfrentem, quando 

querem fazer uma viagem turística, muitos constrangimentos estruturais, interpessoais e 

intrapessoais. Os constrangimentos estruturais parecem ser os mais frequentemente iden-

tificados. Estes constrangimentos estão, sobretudo, relacionados com a falta de adapta-

ção da indústria turística (por exemplo, meios de alojamento, transportes e atrações trís-

ticas) às necessidades das PcNE, a lacuna de conhecimento relativamente a essas neces-

sidades e a falta que as PcNE sentem de alguma informação sobre a indústria turística. 

Foram também identificados constrangimentos interpessoais, associados à interação com 

profissionais de turismo, familiares e outras pessoas, que, muitas vezes, se traduz na 

carência de empatia, inibição, falta de incentivo e atitudes negativas por parte de outras 

pessoas relativamente às PcNE. Os constrangimentos intrapessoais são aqueles que são 

intrínsecos às PcNE, como limitações físicas, falta de autonomia e perceções de risco 

(ver capítulo 3).  

Como já anteriormente referido, os constrangimentos sentidos pelas PcNE devem-se, 

em grande medida, ao facto das empresas turísticas e dos destinos turísticos, de uma 

forma geral, não estarem adaptados às necessidades das PcNE. Efetivamente, os estudos 

realizados no âmbito deste livro para avaliar em que medida a oferta turística se encontra 

preparada para acolher PcNE (capítulos 4 e 5) revelaram que, apesar de existirem algu-

mas disparidades entre os agentes, existem bastantes problemas a este nível. 

Apesar das PcNE adotarem várias estratégias de negociação para reduzir os impactos 

negativos causados pelos constrangimentos e poderem fazer viagens turísticas, a oferta 

turística tem que continuar a empreender, no sentido de aumentar o seu nível de acessibi-

lidade. As principais estratégias de negociação utilizadas por PcNE estão relacionadas 

com pedir ajuda, viajar com companhia, planear detalhadamente a viagem e ter uma 

atitude pró-ativa (capítulo 3). 

Uma análise conjunta das necessidades sentidas pelas PcNE e das condições que a 

oferta turística possui para receber PcNE, permite compreender que existem diversos 

desafios para o desenvolvimento sustentável de um turismo acessível. De facto, não só 

as PcNE afirmam enfrentar vários constrangimentos estruturais (capítulo 3), como os 

fornecedores de serviços reportam níveis muito reduzidos de acessibilidade. A existência 

de barreiras físicas, o facto das pessoas não se conseguirem movimentar nos espaços 

facilmente, de forma autónoma e com segurança devido à lacuna de informação, são 
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alguns dos problemas a resolver para que as PcNE possam usufruir plenamente da sua 

visita ao destino (ver capítulo 3).  

Outros tipos de desafios estão relacionados com a acessibilidade à informação. Efeti-

vamente, várias PcNE reportaram, nas pesquisas realizadas, constrangimentos e insatis-

fação com a informação fornecida sobre a acessibilidade dos produtos e dos espaços e 

sobre o nível de acessibilidade da informação fornecida (capítulos 3 e 5). Desta forma, 

no que respeita ao primeiro aspeto, muitos fornecedores de serviços turísticos reconhe-

cem que os seus colaboradores não têm conhecimentos sobre a informação que é neces-

sário fornecer a PcNE e possuem várias dificuldades a este nível. Mais de metade dos 

fornecedores afirma não fornecer informação acerca do grau de acessibilidade da empre-

sa (capítulo 4). Todavia, uma das principais dificuldades parece ser o fornecimento de 

informação multiformato, relacionado com o segundo aspeto (capítulos 3 e 4). 

As tecnologias e, particularmente, a Internet emergem como um aspeto muito rele-

vante na transmissão de informação para este público, não só porque os agentes da oferta 

afirmam que os principais meios que utilizam para divulgar informação sobre o nível de 

acessibilidade da sua organização são websites e redes sociais (capítulo 4), mas também 

porque a Internet é o principal meio que as PcNE utilizam para recolher informação para 

as suas viagens turísticas, sobretudo para planear as suas viagens e atividades a realizar 

(capítulo 8). Não obstante, muitos dos websites dos fornecedores de serviços não são 

acessíveis (ver capítulo 5). A utilização da Internet é ainda bastante restrita no que con-

cerne aos seguintes aspetos: (i) fontes consultadas (essencialmente, plataformas especia-

lizadas de consulta e reserva de produtos turísticos - como a Booking e o TripAdvisor - e 

websites de empresas turísticas); (ii) dispositivos utilizados; e (iii) funções para que é 

utilizada, essencialmente, com vista a obter informação para planear a viagem, reservar 

serviços e recolher informação durante a viagem (ver capítulo 8). O facto da Internet e, 

em particular, os websites não serem mais amplamente explorados e utilizados pelas 

PcNE, pode dever-se aos diversos problemas que muitos destes websites apresentam 

relacionados com perceção, robustez e operabilidade (ver capítulo 5).  

Denotam-se algumas diferenças, em termos de acessibilidade, entre os diversos agen-

tes da oferta. No estudo realizado junto de agentes da Região Centro de Portugal, foram 

os museus que revelaram ter maior acessibilidade ao nível dos seus websites e, em con-

traste, as agências de viagens que revelaram menor nível de acessibilidade (capítulo 5).  

Um outro desafio prende-se com a falta de competências dos colaboradores das or-

ganizações turísticas em domínios relacionados com o turismo acessível. Esta lacuna é 

apontada, tanto pelos agentes da oferta, como pela procura (as PcNE), que referem que, 

em grande medida, os colaboradores não têm muitos conhecimentos para lidar com 

PcNE (por exemplo, para comunicar em língua gestual portuguesa,), e participam muito 

pouco em formações neste domínio (capítulo 4). O fornecimento de formação aos cola-

boradores no âmbito da acessibilidade é imperativo. 

Apesar do reconhecimento da importância de se investir na formação dos recursos 

humanos que trabalham nesta área, este livro vem demonstrar que, à semelhança do que 

acontece em outros países europeus, também em Portugal as instituições de ensino supe-

rior, que lecionam ciclos de estudo na área do turismo, ainda não estão a preparar ade-
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quadamente os futuros profissionais do setor para trabalharem com o mercado de turis-

mo acessível (capítulos 6 e 7). As lacunas na formação são consideráveis e perceciona-

das, quer por docentes (capítulo 6), quer por estudantes (capítulo 7). Os primeiros reco-

nhecem que as instituições que representam não estão a responder adequadamente às 

exigências de formação nesta área, uma vez que ainda não oferecem os conteúdos pro-

gramáticos relacionados com turismo acessível necessários, mas também, porque não 

têm corpo docente com qualificações necessárias para poder ministrar esses conteúdos 

(capítulo 6). Isto, obviamente, tem impacto na qualidade da formação dos estudantes 

nesta área, os quais reconhecem não se sentirem preparados para responder adequada-

mente às necessidades do mercado de turismo acessível após completarem a sua forma-

ção (capítulo 7). A investigação levada a cabo no presente livro vem ainda demonstrar 

que, apesar das lacunas apontadas, quer docentes, quer estudantes, reconhecem a impor-

tância deste mercado e das instituições de ensino começarem a apostar na oferta de con-

teúdo formativo que qualifique os futuros profissionais para responderem às necessida-

des das PcNE. Apesar do quadro geral ser desanimador, foi possível verificar também 

que, em algumas instituições de ensino, pequenos passos começaram a ser dados para 

responderem a estas necessidades, seja através da oferta de formação complementar 

nessa área (exemplo: workshops), ou pela inclusão deste tema em unidades curriculares 

não específicas de turismo acessível. Todavia, isto é ainda insuficiente para as necessi-

dades sentidas pelo setor. Torna-se, por isso, imprescindível apostar numa oferta forma-

tiva em turismo acessível capaz de qualificar os futuros profissionais desta área, uma vez 

que estes virão, futuramente, a desempenhar responsabilidades na tomada de decisão no 

setor turístico.   

O livro apresenta também uma proposta de um sistema de informação integrado, em 

que os atores chave são vários stakeholders do turismo acessível – potenciais visitantes 

(PcNE), agentes da oferta turística (produtores, intermediários e organismos públicos 

com responsabilidades relacionadas com a acessibilidade dos espaços) e instituições de 

ensino superior com responsabilidade na formação em turismo (ver capítulo 9). Este tipo 

de sistemas constitui um contributo importante para o desenvolvimento sustentável do 

turismo acessível, porque fomenta a comunicação e partilha de informação entre os ato-

res anteriormente mencionados e gera, simultaneamente, informação relevante para os 

mesmos. 

 

10.2. Contribuições  
 

O presente livro oferece contributos pertinentes para o desenvolvimento de um tu-

rismo acessível mais sustentável. Mais especificamente, a pesquisa desenvolvida no 

âmbito deste livro aponta para a importância de desenvolver viagens turísticas para 

PcNE que englobem oportunidades para descansar, mas também experiências novas, 

diferentes da rotina do dia a dia, com oportunidades para conhecer outras culturas, outras 

pessoas e produtos locais. De forma a que as PcNE obtenham estes benefícios, é impre-

terível oferecer, por exemplo, visitas a monumentos, oportunidades para participar num 

evento local, para contactar com pessoas da comunidade local (por exemplo, artesãos, 
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indivíduos que cozinham pratos típicos, pessoas que se dedicam a atividades mais típicas 

e tradicionais como os agricultores), e oportunidades para experimentar gastronomia 

local ou conhecer outros produtos típicos. 

É também relevante proporcionar a possibilidade das pessoas aumentarem as suas 

competências, oferecendo oportunidades para realizarem atividades menos usuais na 

vida quotidiana, como visitar um monumento ou um museu, praticar uma atividade des-

portiva, ou mesmo realizarem uma viagem individualmente ou integrados num grupo, 

mas sem os cuidadores habituais, fomentando a realização de tarefas inerentes à viagem 

(por exemplo, andar num determinado meio de transporte, passear em zonas menos fa-

miliares, ficar num hotel), adquirindo uma maior autonomia. Algumas destas experiên-

cias podem ser particularmente relevantes, visto que constituem importantes oportunida-

des de convívio e de consequente alargamento das redes sociais das PcNE, mas também 

porque geram emoções marcantes pela possibilidade de ultrapassar desafios e pelo con-

tacto com contextos pouco usuais. As viagens que promovem o desenvolvimento de 

competências são, segundo o estudo desenvolvido neste livro, ainda mais pertinentes 

para as pessoas com incapacidades (PcI) do que para as pessoas com outras necessidades 

especiais (PcoNE), provavelmente devido à importância que esta possibilidade assume 

para estas pessoas, ao ultrapassarem alguns desafios acrescidos com que se deparam.     

O livro fornece ainda marcantes e variados contributos para aumentar a acessibilida-

de dos espaços dos destinos, e até a acessibilidade nos espaços no interior de atrações e 

equipamentos de apoio ao turismo. Garantir a existência de elevadores, um adequado 

tamanho dos espaços e posicionamento das portas (de modo a que as pessoas se consi-

gam movimentar e não tenham que se deslocar grandes distâncias para entrar num edifí-

cio) são apenas algumas das múltiplas estratégias a utilizar para aumentar a acessibilida-

de dos espaços para pessoas com mobilidade reduzida (ver capítulo 3). Disponibilizar 

sinalética em braille e sinalética visual são algumas das múltiplas abordagens significati-

vas para aumentar a acessibilidade para pessoas com incapacidades visuais e com inca-

pacidades auditivas, respetivamente (ver capítulo 3). Chama-se também a atenção para a 

necessidade de estratégias que requerem uma coordenação entre os diversos agentes, por 

exemplo, para criar melhores ligações ao nível dos transportes (ver capítulo 3).  

Com o intuito de aumentar a acessibilidade em termos de informação, é imperativo 

dar formação a colaboradores para saberem que informação transmitir a PcNE e saberem 

fornecer informação em vários formatos, incluindo a língua gestual portuguesa e o gesto 

internacional, que parecem ser particularmente desconhecidas. Seria importante uma 

maior promoção das plataformas especializadas em turismo acessível e de websites de 

organismos oficiais de turismo, uma vez que as PcNE não parecem utilizar muito ainda 

estas plataformas, e porque elas poderiam permitir às PcNE obter informação sobre a 

acessibilidade dos produtos turísticos e dos espaços. Igualmente relevante seria familia-

rizar as PcNE com formas de partilha de informação na Internet, encorajá-las a proceder 

a essa partilha, com vista a aumentar o fluxo de informação ao nível de toda a comuni-

dade de stakeholders do turismo acessível, e melhorar os dispositivos e softwares para 

que a repartição de informação seja facilitada. Desta forma, as PcNE podiam assumir um 



160 

 

papel decisivo como embaixadores da oferta turística acessível, mas também como ava-

liadores do nível de acessibilidade dos destinos turísticos e dos produtos.   

Particularmente ao nível dos websites, as pesquisas realizadas no âmbito deste livro 

sugerem que seria imperativo introduzir vários melhoramentos ao nível dos websites que 

fornecem informação turística, tais como apresentar o conteúdo em vários formatos, 

assegurar a existência de formatos alternativos ao texto, promover uma maior estrutura-

ção da informação, um maior contraste entre o texto e o fundo, uma melhor integração 

com tecnologias assistivas (por exemplo, leitores de texto, assistentes de voz) e uma boa 

navegação.  

Um outro aspeto pertinente é a criação de sistemas de informação integrados, que 

respondam às necessidades de diversos stakeholders do turismo acessível – potenciais 

visitantes (PcNE com distintos tipos de incapacidades e com outras necessidades), agen-

tes da oferta turística (produtores, intermediários e organismos públicos com responsabi-

lidades relacionadas com a acessibilidade dos espaços), cuidadores (formais ou infor-

mais) de PcNE, instituições responsáveis pela formação em turismo e, eventualmente, 

outros stakeholders -, para que possam pesquisar a informação de que necessitam. Não 

obstante, é essencial que esses sistemas sejam concebidos, envolvendo esses stakehol-

ders. É também crucial que estes atores assumam um papel ativo na introdução e partilha 

de informação nos sistemas, desempenhando uma função chave ao fomentar todo o fluxo 

de informação e interação ao nível destas soluções tecnológicas.  

O fornecimento de formação aos colaboradores é particularmente importante para 

melhorar a interação entre fornecedor e visitante (PcNE) e para que as PcI e as PcoNE 

possam ter uma viagem agradável e usufruir do destino. Neste âmbito, é relevante, entre 

outros aspetos, oferecer formação em língua gestual portuguesa e gesto internacional, 

alertar para cuidados a ter com pessoas com determinadas necessidades especiais (por 

exemplo, fazer visita de reconhecimento dos espaços a um visitante cego) e treinar as 

pessoas para tarefas a realizar com PcNE (por exemplo, guiar cegos e acolher pessoas 

com incapacidade auditiva).   

No sentido de melhorar a formação dos recursos humanos da indústria turística, é 

fundamental que as instituições de ensino incluam, nos seus programas de formação, 

conteúdos relacionados com o turismo acessível. Para tal, as instituições de ensino deve-

rão começar a integrar na sua oferta formativa conteúdos programáticos que abordem as 

características e relevância do mercado de turismo acessível (MTA), sem esquecer as 

motivações e constrangimentos que as PcNE enfrentam para participarem no âmbito de 

atividades turísticas e os requisitos de acessibilidade que a oferta turística deve satisfazer 

para oferecer produtos adaptados às necessidades do MTA. Só uma formação assente 

nestes conteúdos será capaz de fornecer um conhecimento amplo, integrando componen-

tes díspares, de modo a permitir aos profissionais do setor introduzirem as necessárias 

alterações ao nível dos equipamentos e serviços, sem esquecerem os requisitos de aces-

sibilidade deste mercado, fornecer informação sobre a acessibilidade dos serviços de 

forma acessível e promover um atendimento inclusivo. 
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10.3. Sugestões futuras em termos de investigação em turismo acessí-

vel   
 

Na sequência dos resultados reportados neste livro e do projeto ACTION, que serviu 

de base para toda a investigação aqui descrita, apontam-se algumas linhas de investiga-

ção futura, dando, assim, continuidade a um tema que, seguramente, poderá tornar a 

sociedade mais inclusiva e com cidadãos mais felizes. Assim, seria importante alargar 

este tipo de estudos a outros âmbitos geográficos, inclusivamente outros países e outros 

continentes para verificar possíveis semelhanças e diferenças ao nível dos resultados e, 

com base nisso, definirem-se estratégias para melhorar as condições de acesso aos servi-

ços e produtos por parte de todos. Todos são diferentes e, em determinadas alturas da 

vida, todos terão algum tipo de necessidade especial, vindo, dessa forma, mais tarde ou 

mais cedo, a necessitar de serviços e produtos acessíveis, inseridos na prática do turismo. 

Considerando que uma das estratégias para ultrapassar os constrangimentos é pedir ajuda 

e viajar com companhia, é também relevante realizar estudos para conhecer a perspetiva 

dos cuidadores informais relativamente aos benefícios obtidos pelas PcNE com viagens 

turísticas e à preparação da oferta turística para acolher PcNE. Igualmente preponderante 

é avaliar os benefícios obtidos pelos próprios cuidadores, quando viajam com PcNE.  

Para além disto, se pensarmos no peso que a educação tem para a qualificação nesta 

área, e considerando que em Portugal uma parte significativa dos futuros profissionais 

obtém formação em turismo através do ensino/formação profissional, torna-se relevante 

ampliar o estudo desenvolvido na ótica do projeto ACTION também às escolas do Tu-

rismo de Portugal e a outras escolas profissionais. Este estudo permitiria perceber seme-

lhanças e disparidades, tendo em conta o ensino de turismo acessível ao nível do ensino 

superior e profissional, identificando as necessidades deste setor e apontando melhorias a 

implementar.  

Como todas as etapas de uma viagem turística, desde o planeamento da viagem, rea-

lização da mesma e estadia, até ao pós-viagem, também este contexto depende fortemen-

te da informação. Como trabalho futuro, sugerem-se ainda outros estudos que evidenci-

em a importância de se criarem canais de comunicação acessíveis e com informação ao 

alcance de todos. Nesta linha, primeiramente, seria interessante perceber o motivo de 

muitos canais de comunicação não serem muito utilizados por alguns públicos com ne-

cessidades especiais, por forma a se poder atuar sobre esses motivos ou causas. Nesta 

linha, é sabido que a Internet representa um dos canais mais escolhidos pelos agentes da 

oferta turística, pelo facto de ter um alcance abrangente natural, fazendo chegar a comu-

nicação mais longe, independentemente do destinatário e da sua localização geográfica. 

Também é sabido que nem todas as aplicações que utilizam este ‘veículo’ de comunica-

ção o fazem de forma acessível, com informação para todos. Neste sentido, seria igual-

mente importante alargar os estudos sobre a acessibilidade Web a outros canais de co-

municação, bem como a outros setores de atividade que integram a cadeia de valor do 

turismo, por forma a ter um mapeamento mais completo da verdadeira acessibilidade da 

informação relacionada com o turismo acessível. 
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Dada a necessidade que este mercado tem de informação, e uma vez que a Internet 

representa o meio de informação e comunicação mais utilizado por este tipo de popula-

ção, a continuidade do presente projeto, implementando a solução tecnológica descrita e 

testada com o protótipo access@tour by action, assume, assim, uma importância pri-

mordial enquanto trabalho futuro. Nesta mesma linha, e dado o potencial que as tecnolo-

gias emergentes da Indústria 4.0 têm em todos os domínios, no que concerne às possibi-

lidades de conectividade, seria igualmente interessante desenvolverem-se estudos para a 

integração deste tipo de soluções nas tradicionais aplicações web, por forma a promover 

novas formas de interação e acesso à informação. 
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