


Evolução  

contínua

7 anos de 

experiência real

9 anos de 

investigação &  

desenvolvimento

Resultados  

comprovados

Flexibilidade

User Friendly

24 / 7

CONCEITO

Experiência comprovada com equipamento em funcionamento constante em 

ambientes outdoor exigentes quer pela temperatura / humidade / beira-mar,

demonstrada pelas redes instaladas no Rio de Janeiro (Orla Rio 

Copacabana),  em Portugal em todo o território nacional e ainda no Chile.
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HOME SCREEN

Barra de

informação fixa
Tempo / Qualidade do ar / Índice  

raios UV

Últimas Notícias /  

Eventos
Navegação Pan & Scroll

Menu Central
Notícias  

Eventos  

Procurar  

Transportes

Foto+GIF
Módulo Fun e City Marketing

Vista Geral  

Interface

Simplicidade
User-friendly

Zona Vídeo
Media e Promocionais

Seleção de Língua

Ajuda

Acessibilidade
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EventosNotícias Procurar Transportes

PORQUE É ÚTIL

MÓDULOS BASE
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Garantir que todos, independentemente de 
suas necessidades  físicas ou cognitivas, 
possam procurar informações com o TOMI.

INFORMAÇÃO ACESSÍVEL A TODOS

O TOMI valoriza a autonomia das pessoas 
com deficiência, ao disponibilizar-lhes os 
meios para obter informação e serviços de 
forma adaptada às suas necessidades.

PROMOVER AUTONOMIA E EQUIDADE

Design acessível para todos os utilizadores e 
diferentes  níveis de habilidade.

DESIGN PARA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

A1
Projeto

O TOMI & Acessibilidade



Incapacidade  
Motora/ Física

Incapacidade  
visual

Incapacidade  
auditiva

Incapacidade  
cognitiva

Incapacidade ou  
dificuldade de ver, 
ler texto pequeno 

ou  distinguir cores.

Dificuldade ou 
incapacidade  de tocar 
numa área do ecrã  ou 
movimentos limitados.

Dificuldade ou  
incapacidade 

de  ouvir

Dificuldade ou        
incapacidade de 

entender ou realizar 
tarefas mentais

A2
Projeto

Responder a necessidades

Ser smart é ser acessível



Incapacidade  
Motora / Física

As novas evoluções da  

plataforma incluem um modo  

de acessibilidade para cidadãos  

com mobilidade reduzida, baixa  

estatura e crianças.

B1
Evoluções

Incapacidade Motora



Incapacidade  
visual

As pessoas com visão reduzida e 

cegos, podem interagir  

autonomamente com o TOMI  

através do modo de navegação  

adaptado pelo toque e som.

B2
Evoluções

Incapacidade visual



Incapacidade  
auditiva

B3
Evoluções

Incapacidade auditiva

Para as pessoas com deficiência  

auditiva, foram desenvolvidos  

vídeos em língua gestual que  

explicam como utilizar o TOMI.



Incapacidade  
cognitiva

Os conteúdos são otimizados  

para serem mais fáceis de  

compreender por todas as  

pessoas, independentemente das  

suas capacidades cognitivas.

B4
Evoluções

Incapacidade cognitiva



Responder às expectativas  

do utilizador01

Melhorar a experiência  

para todos
02

Acessibilidade de  

informação e serviços
03

Ajuda o utilizador a ter  

mais autonomia
04

C
TOMI For All

Cidades mais inclusivas



E
Pantou - Turismo Acessível

Credenciado

P.
4

O TOMI é reconhecido como 

um  credenciado Pantou 

Listed  Supplier pela ENAT -

European  Network for 

Accessible Tourism.



F
TOMI FOR ALL

Video



www.tomiworld.com

Seminário “Portugal – um destino de turismo acessível”, 25 de junho 2019, CCDR Centro, Coimbra

Patrícia Pinto e Sofia Neves - comunicacao@tomiworld.com

http://www.tomiworld.com/

