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Inclusivo



Território

14 municípios 
do Alentejo 
Central

🚤



Território

16 municípios 
de todo o 
Algarve

🚤

🚤
🚤

🚤
🚤

🚤



Proposta AP 
para 
desenvolver 
com os 
parceiros da 
EN’s

1.   Formação Atendimento Inclusivo

Plataforma Moodle Formação à distância certificada – 25h 

repartidas por 5 módulos:

 Enquadramento, Limitações Motoras, Visuais, Auditivas, 

Intelectuais e as decorrentes do Processo de  

Envelhecimento. Em cada Módulo são abordados temas 

como os conceitos, o relacionamento interpessoal, os 
produtos de apoio e ajudas técnicas, a comunicação, as 

práticas de serviço e possíveis soluções a implementar. 

2. Visitas técnicas

 Visita técnica TUR4all, que inclui levantamento das 

condições de acessibilidade por um técnico especialista 
da Accessible Portugal, elaboração de um relatório 

técnico com a informação recolhida e sugestões de 

melhoria, e inserção na plataforma TUR4all 

(questionário simplificado e técnico). 



A Plataforma 
TUR4all

exemplo
parceiro



A Plataforma 
TUR4all
exemplo
parceiro



A Plataforma 
TUR4all

exemplo
parceiro



https://www.tur4all.pt/news/manual-de-utilizador-tur4all

Contacto Operacional TUR4all – info@tur4all.pt

Auto-avaliação
das condições 

de 
acessibilidade

https://www.tur4all.pt/news/manual-de-utilizador-tur4all
mailto:info@tur4all.pt




Proposta de  
Condições 

1.   Formação Atendimento Inclusivo

Plataforma Moodle Formação à distância certificada – 25h 

repartidas por 5 módulos:

Valores: para os parceiros 100€ + Iva, por pessoa (PVP – 150€ + Iva)

 Nota: gratuito para as regiões dos projetos em curso: InclusivTUR + 

Algarve For All

2. Visitas técnicas

 Valores: 620€ + Iva, por visita técnica TUR4all (PVP – 750€ + Iva)

 Existe a possibilidade de uma autoavaliação e respetiva inserção

da informação sobre as condições de acessibilidade, na plataforma

através do questionário simples, pelos próprios parceiros. Esta

solução é gratuita, dispõe de um Manual com instruções de apoio

e podem sempre contar com a nossa ajuda.
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