
ALL FOR ALL 
PROGRAM – portuguese tourism



ESTRATÉGIA TURISMO  2027

Promover o “turismo para todos, numa ótica inclusiva:

◉Sensibilização e capacitação das empresas e 
entidades para o “turismo para todos”;

◉Projetos de melhoria de infraestruturas, 
equipamentos e recursos turísticos.



ALL FOR ALL – Portuguese Tourism - Apresentação

https://www.youtube.com/watch?v=2D8Hula-MQQ


SERVIÇOS TURÍSTICOS ACESSÍVEIS - dicas para 
chegar a mais clientes1



RESTAURANTE ACESSÍVEL 

◉Configuração das salas de refeição deve permitir uma circulação de forma 

autónoma e natural, em todo o espaço, incluindo as instalações sanitárias;

◉ Evitar a segregação espacial das mesas acessíveis;

◉Disponibilizar, se necessário, apoio ao cliente nas diversas refeições 

(indicação do lugar, facilitar o acesso ao buffet, apoio no serviço de mesa);

◉ Ementas em Braille, App do restaurante com vídeos em LGP/SI;

◉Adequar as ementas à diversidade de alergias alimentares existentes, para 

precaver potenciais acidentes.



RESTAURANTE ACESSÍVEL

Fotos: Restaurante Mosteiro do Leitão

Áreas de circulação sem obstáculos

Ementas em Braille e App com 
conteúdos acessíveis



RESTAURANTE ACESSÍVEL

Exemplos de alergias alimentares, 
respiratórias e dermatológicas



ATIVIDADES TURÍSTICAS ACESSÍVEIS

◉Comunicar sempre com o participante e não com a pessoa que o acompanha;

◉Adaptar o meio físico de modo a torná-lo acessível, assegurando o acesso ao 

parque de estacionamento ou garantindo o transporte adaptado;

◉Respeitar o ritmo de expressão individual;

◉Obrigação de aceitar a presença de um cão de assistência; 

◉ Facultar antecipadamente informação sobre a atividade;

◉Disponibilidade de um veículo de apoio, bem como um plano de resgate para 

casos de acidentes, emergências ou outros problemas;

◉Os animadores e técnicos devem contar com um sistema de comunicação.



TURISMO ATIVO - TERRA

Golfe adaptado
Passeio pedestre para turistas cegos 
ou amblíopes Cadeira Jo𝑒lette



TURISMO ATIVO - ÁGUA

Surf adaptado Mergulho adaptado Vela adaptada



TURISMO ATIVO - AR

Passeios aéreos em planador Salto Tandem 



PRODUTOS DE APOIO

Grua de transferência

Cadeira anfíbia Cadeira JoëletteAndarilho todo-o-terreno



PRODUTOS DE APOIO

“luvas de pato”
luvas com membrana inter-digital

bandas de velcro que aderem às pagaias ou remos



APOIO À GESTÃO



Vídeo ALL 
FOR ALL -
SABOR

https://www.youtube.com/watch?v=Ko9pO6R-VGo
https://www.youtube.com/watch?v=_bxzIn3gE40

