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Porquê este Guia Prático

• Porque a temática é mandatória

• Porque é importante saber do que se trata

• Porque não é assim tão complicado como pode parecer

• Porque é importante haver informação objetiva de como fazer

• Porque é crucial estarmos em sintonia: Quem promove x Quem 
legisla e fiscaliza x As pessoas com necessidades específicas



Este é um Guia sobre Acessibilidade e é acessível

A conceção gráfica deste Guia teve presente as boas práticas de

comunicação acessível, nomeadamente a opção por PDF em detrimento

de EPUB, o alinhamento do texto à esquerda, a fonte não serifada, as

imagens com texto alternativo. 

Os utilizadores de softwares com leitores de ecrã, conseguem fazer 

utilização das diversas soluções de acessibilidade, associadas a cada um

deles.



Conteúdos do Guia

Em cada Tipologia de Eventos: Exterior |Interior |Online

agrupa-se toda a informação respetiva, correndo o risco de ser 
repetitivo, mas com o intuito de agregar, por capítulo, tudo o que é 
relevante.

São 157 páginas com muita informação! 



Conteúdos do Guia – notas | realce



Conteúdos do Guia – em esquema



2. Diversidade de Visitantes

• Pessoas com deficiência

• Seniores 

• Pessoas com sequelas de diversas patologias

• Pessoas com caraterísticas físicas excecionais

• Pessoas com redução pontual na sua mobilidade 

• Pessoas com alergias e intolerâncias alimentares e respiratórias



1. Bilhética

2. Condições de acessibilidade da envolvente

3. Estacionamento

4. Instalação do evento

5. Entrada

6. Circulação no recinto

7. Utilização dos espaços e dos serviços

8. Instalações sanitárias

9. Restauração

10. Outros espaços

11. Fruição do evento

3. Acessibilidade em Eventos em espaço exterior



4.Acessibilidade em eventos em espaço interior 

1. Inscrição/Bilhética

2. Localização do evento

3. Condições de acessibilidade da envolvente

4. Estacionamento

5. Entrada

6. Circulação no espaço

7. Sinalética

8. Instalação sanitária adaptada

9. Local de instalação do evento

10. Fruição do evento

11. Outros serviços





5. Acessibilidade em eventos online

Acessibilidade em Eventos online

1. Inscrição
2. “Localização” do evento
3. Acesso aos conteúdos



6. Comunicação e divulgação

Comunicação e divulgação

1. Comunicação Acessível e 
Inclusiva

2. Acessibilidade WEB



7. Qualificação dos Recursos Humanos

• A enorme importância da formação e sensibilização para a 
temática da acessibilidade e a sua relevância para a inclusão.

Porque

• Ninguém gosta do que não conhece e 

• Só se aplicam as melhores práticas se se perceber porquê



Ferramentas de apoio disponíveis



Glossário

De A a Z



Glossário



Anexos

• Anexo I – Os 7 Princípios do Design Universal

• Anexo II – Informações a considerar em caso de acidente e emergência

• Anexo III - Eventos - Checklist


