Guia para o setor da Hotelaria e Restauração
e para o serviço que oferecem ao cliente
portador de deficiência
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PRÓLOGO

O projeto de Hotelaria & Restauração, Acessibilidade para as
pessoas Portadoras de Deficiência (ACAD), foi financiado com o
apoio da Comissão Europeia no âmbito do programa de
Aprendizagem ao Longo da Vida, Programa Leonardo da Vinci –
Transferência de Inovação.

O objetivo do ACAD é melhorar o ensino e formação profissional do
pessoal e gestores do setor da Hotelaria e Restauração, para que
possam estar preparados para oferecer a mesma qualidade de
serviços aos clientes portadores de deficiência, que oferecem a
outros clientes. Ao mesmo tempo, pretende-se torná-los mais
competitivos no mercado de trabalho europeu, removendo barreiras
para empregar pessoas portadoras de deficiência. A legislação
europeia e nacional de vários países luta contra a discriminação de
pessoas portadoras de deficiência.

O ACAD centra-se na disseminação de metodologias de formação
que têm sido implementadas com sucesso em países parceiros. É
certo que terá uma influência positiva sobre a qualificação
profissional oferecida pelo setor da hoteleira e restauração –
ajudando-os no seu desenvolvimento, e a aumentar as
oportunidades profissionais, para pessoas portadoras de
deficiências, neste setor. A cooperação entre várias organizações
parceiras vai melhorar a livre troca de informações, ampliando as
habilidades e competências, e promovendo a cooperação europeia.

4

Em última análise, o nosso objetivo é padronizar um processo de
certificação que será fixado a nível nacional, levando a uma
abordagem mais consistente para o desenvolvimento de
competências.
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1. Introdução

Este manual foi elaborado como parte do projeto de Hotelaria e
Restauração, Acessibilidade para Deficientes (ACAD).

O principal objetivo deste manual é ajudá-lo, pessoal e gestores da
hotelaria e restauração, para que possa estar preparado para
oferecer serviços de igual qualidade aos clientes portadores de
deficiência, tal como aos outros clientes.

Sabe como atender um cliente portador de deficiência visual?
Sabe o que é o sistema de relógio?
Sabe como conseguir captar a atenção de uma pessoa portadora
de deficiência auditiva?
A pessoa que usa uma cadeira de rodas com um cão guia pode
entrar no seu hotel ou restaurante?
Deve terminar as frases de alguém que gagueja?

Pode encontrar as respostas para estas e mais perguntas dentro
deste manual. O manual irá guiá-lo através das diferentes
incapacidades e prestar aconselhamento e apoio sobre como lidar
com cada uma. Para saber mais sobre cada grupo de deficiências,
pode consultar o Anexo 1.
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Por fim, é importante saber que por vezes uma pessoa pode ser
portadora de mais do que uma deficiência e você terá que
reconhecer e entender isso.
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Permitir que uma pessoa com deficiência em…

É importante tratar um cliente portador de deficiência da mesma
forma como se trata qualquer outra pessoa. Pode exigir uma
abordagem e apoio diferentes, mais tempo e atenção, mas deve
receber a mesma qualidade de serviço.

1. Audição

O principal problema para uma pessoa portadora de deficiência
auditiva é o processo de comunicação. É nosso dever ajudar e
assistir da melhor forma possível.

1.1 Acesso físico

- As pessoas portadoras de deficiência auditiva geralmente não têm
problemas de acesso aos espaços;

- É importante ter informações visíveis para eles, para não
precisarem de pedir indicações, por exemplo, folhetos nos quartos
com todas as informações sobre horários e serviços do hotel são
importantes, e também sinais de informações nas paredes, com
instruções visuais claras, para os principais espaços e serviços,
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como a casa de banho, a recepção, o restaurante, o acesso à
internet, etc.

1.2 Comunicação

- Este tipo de cliente deve ser abordado de uma forma natural, sem
medo. Qualquer receio ou bloqueio pode paralisar o funcionário e o
cliente. Neste caso, a pessoa portadora de deficiência auditiva
pode-se afastar do contacto estabelecido e abandonar a conversa;

- A perceção da informação por essas pessoas é feita
principalmente pela visão mas, em alguns casos, também a audição
é usada. Quebrar o contacto ocular ou outros fatores que interferem
com ele, como uma pessoa a passar ou ruído de fundo adicional,
pode perturbar ou quebrar o processo de comunicação;

- Verifique se tem a atenção da pessoa antes de começar a
comunicar e pergunte sempre se eles precisam de ler os lábios;

- Antes de iniciar qualquer conversa, deve ter a certeza de que o
cliente está a olhar para si. Caso contrário, pode atrair a sua
atenção tocando suavemente na sua mão, acenando na sua
direção, ou "piscando" a luz no quarto. Quando agitar a sua mão,
faça-o somente através do movimento vertical da mão para chamar
a atenção da uma pessoa que está a uma certa distância ou ao seu
lado. Uma palmadinha leve / toque na mão ou no braço do cliente é
um sinal para chamar a sua atenção. Tocar noutra parte do corpo é
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inadequado. Uma pessoa portadora de deficiência auditiva que é
tocada ao redor do pescoço pode entender este comportamento
como agressivo e/ou ofensivo. Uma luz intermitente é um método
eficaz com um grupo maior de pessoas. Esta ação é claramente
identificada por eles como uma forma de chamar a atenção;

- Enviar um sinal a partir de um telemóvel para uma pessoa
portadora de deficiência auditiva é uma forma de entrar em contacto
se a pessoa estiver situada noutra sala, se estiver fora do alcance
visual ou num ambiente barulhento;

- Uma leve palmada na superfície da mesa com a mão aberta é um
método para estabelecer contacto visual com alguém portador de
deficiência auditiva que está a comer. É devido às vibrações
transmitidas pela superfície da mesa que faz com que a pessoa
preste atenção. No entanto, um leve toque duplo com a mão
fechada sobre a mesa, no início da refeição, entre pessoas
portadoras de deficiência auditiva significa "ter uma boa refeição”;

- Deve falar claramente com uma intensidade normal, ou
ligeiramente aumentada, no tom de voz e uma velocidade normal
ou ligeiramente lenta. Não grite, nem diminua a velocidade da fala
em demasia, nem mude a articulação dos movimentos da sua boca.
Gritar também pode ser doloroso para algumas pessoas. Durante a
comunicação deve evitar cobrir a boca com a mão, mastigar
pastilha elástica, virar-se para outro lado, olhar numa direção que
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não seja a do cliente, etc. A barba comprida também pode impedir o
cliente de perceber o discurso transmitido;

- É importante que, quando comunica, o seu rosto esteja bem
iluminado, tornando-se mais fácil para a pessoa portadora de
deficiência auditiva de ler os seus lábios e perceber as expressões
faciais. No entanto, lembre-se que nem todos os clientes são
capazes de ler os lábios. Não se ponha à frente do sol. É melhor
colocar-se próximo de uma janela ou luz artificial. O seu campo de
visão deve ser de frente com o orador, a fim de manter contacto;

- Se um ou mais clientes portadores de deficiência auditiva forem
acompanhados por um intérprete de língua gestual, deve dirigir-se
diretamente aos clientes, e não ao intérprete. É preciso dar tempo
ao intérprete para concluir as informações que está a transmitir,
para que você possa continuar a falar ou mostrar algumas
informações escritas ou documentos para preencher. Muitas vezes
é melhor permitir que o intérprete conclua a interpretação antes de
continuar a falar;

- As declarações dirigidas diretamente a um cliente surdo ou com
dificuldades auditivas, individualmente ou em grupo, devem ser
curtas e concisas. Se a frase não é compreendida, deve ser
repetida com as mesmas palavras, porque por vezes a pessoa
apenas entende mal uma única palavra. Se eles não o entendem de
todo, deve tentar reformular, usando outras palavras. As frases
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devem ser curtas, simples, usando palavras comuns - sem o uso de
vocabulário difícil - apoiado por gestos naturais.

- Se a sua tentativa de fazer contacto verbal se revelar fracassada,
tente comunicar por escrito, usando também frases curtas e
simples;

- Deve-se lembrar que para as pessoas surdas que usam a língua
gestual, a linguagem verbal é como uma língua estrangeira. A
língua gestual de cada país tem uma estrutura e gramática
diferentes da linguagem verbal desse mesmo país. Também é bom
lembrar que não há uma língua gestual internacional. Cada país
tem a sua própria língua gestual.

- Se um cliente portador de deficiência auditiva falar, mas você não
compreender, deve dar-lhe um de papel e uma caneta para
escrever, dizendo "por favor escreva o que disse", e fazendo um
gesto de escrever. No entanto, se entender parte do discurso, deve
encorajá-lo a continuar - sem corrigir nem interromper. Pode pedirlhe para repetir qualquer coisa que não entendeu.

- Pode acontecer que uma pessoa com deficiência auditiva não
entenda a nossa linguagem, e finja que entendeu. Por vezes não
pedem para repetirmos. Vale a pena perguntar se está tudo claro e
repetir novamente, se necessário. Nesta situação, devemos fazê-lo
muito suavemente, sem ferir os sentimentos dos clientes nem fazêlos sentirem-se estranhos. Pode pedir ao cliente para repetir o que
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acabou de dizer, por exemplo: "A reserva é para as 4:00, quantas
pessoas disse que eram?"

1.3 Assistência

- O cliente portador de deficiência auditiva pode ter problemas em
entender o texto, ao preencher um formulário, uma aplicação etc.,
devido à dificuldade em compreender frases complexas. Desta
forma, eles poderão precisar de ajuda, através da utilização de uma
linguagem mais simples para explicar certas partes do texto;

- O cliente portador de deficiência auditiva pode usar diferentes
dispositivos auxiliares de audição: aparelhos auditivos (BTE, o Ear),
implante coclear, sistema de FM (para mais informações detalhadas
procure no anexo A). Por favor, note que estes são apenas
dispositivos auxiliares de audição, que não restauram a audição por
completo;

- Deve informar o cliente se o seu hotel ou restaurante está
equipado com qualquer tipo de dispositivos auxiliadores de
deficiência auditiva - tais como o ciclo de som de indução,
auriculares comuns, por exemplo, se ocorrer um concerto, poderão
ter a possibilidade de beneficiar de intérprete de língua gestual. É
útil ter sinais à vista indicando que dispositivos de assistência
existem no hotel.
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- Pode querer colocar estes clientes em quartos próximos da
recepção. Desta forma tornará mais fácil ao pessoal do hotel
informá-los e evacuá-los em caso de emergência. Recomenda-se
que esses quartos estejam equipados com dispositivos de alarme,
tais como luzes de alarme ou um videofone.

1.4 Emergência

- Relativamente à segurança de um convidado portador de
deficiência auditiva, os sinais de emergência luminosos e auditivos
devem ser colocados em todas as áreas do hotel. As rotas de
evacuação devem ser explicadas aos convidados na chegada, no
caso de haver alguma emergência.

- Ao preparar instruções sobre evacuação, juntamente com
informações relevantes, vale a pena lembrar que se devem
escrever em linguagem simples, usando ilustrações.
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2. Visão

As pessoas com deficiência visual são um grupo muito diversificado
e o seu nível de visão pode variar. Deve lembrar-se sempre de
perguntar se a ajuda é necessária e, se sim, que tipo de ajuda. A
visão de uma pessoa e a assistência de que eles precisam podem
variar dependendo das circunstâncias, como as condições de
iluminação ou clima.

O principal problema para as pessoas com perda de visão é a falta
de acesso a informações visuais, como gráficos, gestos,
expressões faciais, etc. Muitos portadores de deficiências visuais
são reabilitados e independentes, mas num novo ambiente, podem
ter problemas para se orientarem e se movimentarem.

2.2.1. Acesso físico

- Os edifícios claramente marcados e os sinais facilitam o
movimento e, assim, a determinação do destino é mais fácil.
Portanto, vale a pena relembrar que se deve ter uma boa
iluminação no edifício, em particular nos corredores, elevadores e
escadas. Também é importante assegurar o contraste das cores
nos diferentes locais (nas escadas, nas instalações), que facilita o

15

movimento e orientação de todos os clientes, não apenas daqueles
que são portadores de deficiência visual;

- Diferentes tipos de piso, com diferentes texturas (tapetes),
também ajudam na orientação, especialmente em grandes espaços
abertos, como uma área da receção ou do restaurante;

- Objetos projetados das paredes, particularmente à altura da
cabeça, e portas semi-abertas, pode ser especialmente perigoso
para os clientes portadores de deficiência visual;

- O pessoal deve ter cuidado para não deixar objetos nos
corredores, portas semi-abertas ou janelas que se abrem para
dentro do prédio e que se podem tornar um perigo.

2.2.2. Comunicação

- Deve informar o cliente portador de deficiência visual sobre o
objeto (por exemplo, placa de alimentos ou de vidro) colocado à sua
frente e a sua localização (pode usar uma
descrição com base na face do relógio). Por
exemplo, o copo de vinho está às 2,00 horas,
e o pão está às 9.00 horas. Da mesma forma
que a localização de outros objetos pode ser descrita, por exemplo,
a localização de itens num quarto de hotel ou na mesa do
restaurante;
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- Quando estabelece contacto com um cliente portador de
deficiência visual, deve assegurar-se de que este sabe que está a
falar com ele, por exemplo, usando o seu nome ou tocando
levemente na sua mão ou braço;
- As pessoas portadoras de deficiência visual usam frequentemente
a Internet, desta forma, deve assegurar total acessibilidade do site
do seu hotel ou restaurante e colocar o máximo de informação, a
mais detalhada possível, sobre os serviços disponíveis, os
equipamentos nos quartos, menu do restaurante, localização e
organização de viagens (incluindo transportes públicos) a que eles
poderão aceder;

- Quando cria uma página web, deve torná-la clara e acessível para
as pessoas que têm diferentes incapacidades. A acessibilidade de
uma página web pode ser assegurada, por exemplo, pelo
cumprimento das normas, tais como Web Content Accessibility
Guidelines (Directrizes de Acessibilidade do Conteúdo do Web)
desenvolvidas

pelo

World

Wide

Web

Consortium:

http://www.w3.org/tr/wcag20;

- Muitas pessoas portadoras de deficiência visual podem aceder às
informações por e-mail ou através da internet. Antes de enviar
qualquer informação electronicamente a uma pessoa portadora de
deficiência visual, deve-se verificar qual é o seu formato preferido
para receber informações e se o seu computador e o software são
capazes de aceder aos documentos. Também precisa de garantir
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que todos os documentos que enviar são acessíveis e não contêm
apenas gráficos e/ou imagens. Em caso de dúvida, deve garantir
que qualquer e-mail enviado e respetivos documentos estão em
texto simples;

- Informação impressa que esteja disposta de forma simples, que
usa uma fonte e tamanho da fonte apropriados, muitas vezes, pode
ser acedido por uma pessoa que é portadora de deficiência visual.
Se está a elaborar informações, recomenda-se que use uma fonte
Sans Serif, como Arial. O tamanho da fonte deve ser 14,
tecnicamente conhecido como “print claro”, e é acessível para
muitas pessoas que portadoras de deficiência visual. Também é
importante que o texto tenha um layout claro, impresso sobre um
fundo monocromático e contrastante;

- Se imprimir um documento a pedido de um cliente, pergunte-lhe
se ele tem um tamanho de fonte preferido;
- Para simplificar a comunicação escrita, lembre-se dos três B’s :
Big, Bright and Bold (grande, brilhante e negrito);

- Big (grande): as informações e os sinais têm de ser legíveis
(tamanho mínimo de 14), colocado numa posição lógica (ao nível
dos olhos) e adequadamente iluminados;

- Bright (brilhante): O contraste é um fator vital quando se considera
a iluminação num ambiente onde uma pessoa cega ou portadora de
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deficiência visual pode estar. Uma boa iluminação melhora o
contraste, considerando que a má iluminação reduz. Além de
considerações de iluminação, também é importante para reduzir o
brilho e o reflexo, por exemplo, com materiais impressos, há uma
maior reflexão nos documentos com acabamento brilhante do que
naqueles com um acabamento mate. Telas de computador
colocadas num local oposto a janelas, também pode resultar em
brilho e, portanto, a tela torna-se ilegível. Muitos portadores de
deficiência visual preferem maiores níveis de iluminação do que
uma pessoa com visão normalmente usaria, e os níveis de luz entre
as salas e os corredores devem ser consistentes. A iluminação
adicional pode ser usada para melhorar as condições, conforme
necessário. Tubos de luz fluorescente, muitas vezes, podem ser de
maior benefício para aqueles que precisam de mais luz, desde que
sejam equipados com um difusor. A iluminação ao nível do chão
pode causar problemas de perceção a algumas pessoas portadoras
de deficiência visual. Holofotes não produzem iluminação
uniformemente distribuída, que pode levar a sombras.
Posicionamento da fonte de luz também pode levar a claridade,
iluminação inadequada e torna a leitura difícil. A luz natural é uma
fonte preferida de luz para algumas pessoas cegas e amblíopes.
Portanto, cortinas (incluindo redes) devem ser puxadas bem para
trás, para aqueles que precisam de boa luz. Os móveis também
devem ser movidos, se necessário, para maximizar a luz do dia.
Para algumas pessoas portadoras de deficiência visual, a
iluminação orientada pode ser útil. A iluminação orientada é usada
para fornecer iluminação adicional para determinadas tarefas, o
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que, muitas vezes, pode ser simplesmente uma lâmpada extra
numa secretária.

- Bold (negrito): Diz respeito à cor e contraste. As pessoas
portadoras de deficiência visual tendem a ver as cores pastel como
tons de cinza, bastante semelhantes. Como resultado, é mais
importante pensar em contraste tonal, em vez de cores diferentes.
Contrastes de cores são muito mais propensos a ser notados,
embora as cores verdadeiras não possam ser vistas. No entanto,
algumas pessoas cegas e amblíopes podem encontrar cores muito
brilhantes, por isso, é sempre melhor perguntar-lhes;

- Alguns exemplos práticos do uso da cor para dar maior contraste
incluem serviço de refeições em pratos que são de uma cor
contrastante com o alimento, a fim de torná-los mais fáceis de ver e
comer. Além disso, para dar passos de forma mais acessível, uma
tira de destaque na borda frontal de cada degrau irá indicar a
posição dos passos em contraste direto com o revestimento do piso
ou carpete. Pode notar que alguns degraus têm um amarelo sobre
eles. Isto acontece, em parte, porque o amarelo proporciona um
bom contraste com o degrau, mas também porque o amarelo é a
última cor que se perde quando se perde a visão;

- O braille é um meio essencial de comunicação para quem o lê,
mas a maioria das pessoas que são cegas ou amblíopes não pode
lê-lo. No entanto, se fornecer informações em Braille aos seus
clientes, deve lembrar-se de que os documentos em braille devem
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ser armazenados e manuseados com cuidado, de modo a que as
marcas não sejam danificadas. Lembre-se que o alfabeto em braille
é tátil e não uma língua internacional e, por isso, é necessário
garantir que a pessoa com deficiência visual possa ler braille no
idioma correto para o seu país de origem;

2.2.3. Assistência

- As pessoas portadoras de deficiência visual são um grupo muito
diversificado, por isso, deve ser lembrado que o tipo de Assistência
requerida deve ser adaptado às necessidades de cada cliente
específico;

- Devemos reconhecer a diversidade e a complexidade das
necessidades das pessoas portadoras de deficiência visual e,
quando não tivermos a certeza de que necessidades possam ser,
não devemos ter medo de pedir às pessoas diretamente para as
indicarem. É muito menos ofensivo pedir a alguém que nos
explique, a fim de aumentar a nossa compreensão, do que fazer
uma suposição sobre eles;

- Dar conselhos táteis, se for necessário; perguntar que ajuda é
necessária, e não assumir que a pessoa não consegue fazer as
coisas por si;

- Identificar-se (nome e posição de trabalho - por exemplo, "Sou o
João, um empregado de mesa. O que é que eu posso fazer por
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si?") a pessoas que são portadoras de deficiência visual e dirija-se
sempre ao cliente e não à pessoa que o acompanha. Dizer quando
chega, quem é e quando sai;

- Explicar de onde é ou onde as coisas estão, especificamente. Use
a técnica do relógio para descrever o local onde as coisas estão, se
a pessoa portadora de deficiência visual utilizar este método;

- Aos clientes recém-chegados deve ser oferecida a descrição da
localização dos pontos mais importantes do hotel ou restaurante:
saída, receção, bar, elevadores, etc. Também vale a pena informálos do número de telefone da receção;

- Descrever os equipamentos da sala, os dispositivos e como
funcionar com eles, tais como o ar condicionado, o telefone, o
telecomando, a casa de banho, informar sobre o conteúdo pago e
não pago do mini-bar, etc. Não se esqueça que também é
importante descrever os produtos da casa de banho;

- É importante que o pessoal não altere a posição dos objetos no
quarto do hóspede, tanto os pertences pessoais (do cliente), como
os equipamentos da sala;

- Não deixe obstáculos no caminho, nos corredores, ou portas
abertas;
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- Se uma pessoa portadora de deficiência visual for um cliente
regular no hotel ou restaurante pode valer a pena oferecer o mesmo
quarto ou mesa;

- Quando dá um objeto (por exemplo, um documento ou chave)
deve dizer à pessoa primeiro e, de seguida, colocar o objeto na sua
mão ou quando devolve o troco de algum pagamento a uma pessoa
portadora de deficiência visual na receção ou no restaurante, é
melhor colocá-lo num prato ou outro objeto, de modo a facilitar sua
recolha;

- Quando uma pessoa portadora de deficiência visual recebe um
formulário para preencher na receção ou um menu num
restaurante, certifique-se de que este consegue lê-lo. A assistência
em tal situação pode ser, por vezes, necessária. Nesse caso, deve
ler atentamente o conteúdo do documento, a menos que a pessoa
decida algo contrário;

- Uma pessoa portadora de deficiência visual normalmente pode
assinar documentos de forma independente e apenas o espaço
para a assinatura deve ser indicado. Isto pode ser feito colocando a
caneta sobre o início do espaço para a assinatura, ou colocando o
dedo do cliente logo a seguir do começo do espaço para a
assinatura. A outra ferramenta muito simples para indicar o espaço
certo para uma assinatura é um pequeno quadro. Este é
normalmente um pequeno cartão com um buraco retangular que
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deve ser colocado no espaço para a assinatura. O cliente pode
facilmente sentir isso.

- Os clientes portadores de deficiência visual podem não ser
capazes de se servirem de forma independente num buffet, posto
isto, deve-se oferecer ajuda - apresente os pratos e coloque os
itens selecionados por eles num prato;

- Existem diferentes tipos de bengalas, com significados diferentes.
A bengala-de-símbolo é usada para que outras pessoas saibam que
a pessoa tem uma incapacidade visual mas que, muitas vezes, vai
ter alguma visão útil. A bengala-de-guia e a bengala-longa também
são utilizadas com pessoas com alguma visão útil, mas muitas
vezes estas bengalas são usadas para orientação;

- Se houver cores na bengala, isso pode significar que o seu
utilizador tem deficiência visual e auditiva. (para mais informações,
pesquise o anexo A).

- Ao guiar um portador de deficiência visual, deve oferecer-lhe o seu
braço. Ele deverá estar meio passo atrás do guia. Deve sempre
informá-lo sobre passagens estreitas, escadas, objetos à altura da
cabeça e outros obstáculos. Vale a pena informar sobre pontos
característicos por que passou;
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- Uma cadeira deve ser indicada, colocando o seu encosto nas
mãos da pessoa com deficiência visual ou colocando a mão guia (o
braço da pessoa que está a orientar);

- À medida que se aproxima um degrau, deve-se dizer "subir
degrau" ou "descer degrau". Se os degraus ou escadas têm um
corrimão, explicá-lo e auxiliar a pessoa cega ou amblíope a utilizálo, se quiser. Quando está em terreno plano, novamente, dar um
passo e depois pare, assim dará tempo ao cliente para concluir o
degrau depois do guia. Não há necessidade de contar os degraus,
mas deve destacar quando se aproxima o primeiro degrau e o
último;

- Num espaço público sobrelotado, ou confinado, às vezes é preciso
caminhar numa fila única. Para indicar que é necessário caminhar
em fila única, deve mover o seu braço em torno do centro das suas
costas, ainda mantendo a linha reta. Isso vai estender o braço para
permitir a distância suficiente para caminhar confortavelmente quando não for mais necessário andar em fila única, deve mover o
seu braço para trás, para a sua posição original, para continuar a
caminhar lado a lado;

- Uma pessoa com um cão-guia pode entrar em qualquer lugar
público. No entanto, isso não significa que um cão-guia possa andar
sem cuidados. Se isso acontecer, deve notificar o proprietário.
Lembre-se também que deve falar sempre com o proprietário sobre
todas as questões relacionadas com o cão, todas as acções que o

25

cão não deve realizar (não deve tomar o comando do cão, ou darlhe qualquer coisa sem a permissão do proprietário);

- Ao guiar uma pessoa cega com um cão-guia, deve ir à frente
dessa pessoa, mostrando o caminho;

- Se uma pessoa cega estiver acompanhada por um cão-guia, deve
lembrar-se disso e cuidar também das necessidades do cão após
consultar o proprietário, por exemplo, dando uma bacia de água, um
cobertor para que o cão possa descansar ou explicando o local
mais próximo disponível, onde o animal pode ser levado para uma
caminhada;

2.2.4. Emergência

- É importante que o cliente portador de deficiência visual receba
informações básicas sobre uma situação potencial de emergência
de uma forma acessível, por exemplo, indicando uma saída de
emergência, uma escada, dando o número de emergência;

- Deve-se notar que, numa emergência, a pessoa cega ou amblíope
pode precisar da ajuda de outra pessoa.
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2.3 Mobilidade

Esta incapacidade pode estar presente numa grande variedade de
formas e podem variar consideravelmente em termos de gravidade.
Pode ser difícil para alguém portador de deficiência de mobilidade
deslocar-se e / ou operar itens como comandos ou o telefone.
Algumas pessoas portadoras de deficiência de mobilidade precisam
de auxiliares de mobilidade como cadeiras de rodas, andarilhos ou
bengalas para se moverem livremente e em segurança.

2.3.1. Acesso físico

- A condição para a utilização de serviços de hotelaria e restauração
em condições de igualdade para pessoas portadoras de deficiência
de mobilidade é o livre acesso ao objeto, ou seja, entrada sem
barreiras (escadas). Se, no entanto, existirem estas barreiras, pode
fornecer facilidade de acesso a essas pessoas através de: uma
rampa, instalação de elevador nas escadas ou dispor de um trilho
portátil sempre disponível, abertura / fecho automático das portas;

- É importante que os corredores do edifício não tenham objetos /
degraus e outros obstáculos que limitem a livre circulação. Também
deve evitar revestimentos sobre eles, bem como tapetes e carpetes,
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que impeçam especificamente a livre circulação de pessoas que
circulem numa cadeira de rodas, com muletas ou bengala;

- Muitas das salas de receção e pontos de atendimento ao cliente
estão equipados com balcões altos. A situação ideal seria aquando
do projeto do espaço, planeamento, renovação ou modernização,
duas alturas para esses balcões fossem providenciados. Se isso
não for possível, quando se lida com um cliente numa cadeira de
rodas, deve ir para a frente do balcão, de modo a estabelecer
contacto ocular;

- Sempre que possível, não usar portas pesadas à prova de fogo
(nos corredores, salas, casas de banho), que impeçam o
movimento independente das pessoas portadoras de deficiência de
mobilidade;

- Num restaurante, tem de ter a certeza de que o acesso à mesa
não representa um problema (passagem muito estreita, tapetes que
se enrolem, piso escorregadio ou danificado, etc.);

- Botões de Emergência (por exemplo, em locais essenciais: em
frente às escadas, portas pesadas, casas de banho, etc.), e itens
para uso direto (por exemplo, toalhas, sabonetes, etc.) devem ser
colocados ao alcance de uma pessoa numa cadeira de rodas;

- O hotel deve ter a possibilidade de se usar um elevador móvel
hidráulico quando necessário, através do qual uma pessoa
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portadora de deficiência de mobilidade é transportada da cadeira de
rodas para a cama ou chuveiro. Os funcionários do hotel devem
receber treino adequado para operar este equipamento, seja ele
alugado ou pertencente ao hotel.

2.3.2. Comunicação

- O contacto ocular é uma questão importante assim como para
qualquer outro cliente, mas é especialmente importante lembrá-lo
relativamente à comunicação com uma pessoa em cadeira de
rodas;

- Se uma pessoa portadora de deficiência de mobilidade tem
problemas adicionais com a pronúncia, deve ser dado mais tempo e
atenção, mantendo contacto ocular com eles. Se tem dificuldade em
compreender, deverá propor outra forma de comunicação, como a
escrita;

2.3.3. Assistência

- Os clientes portadores de deficiência de mobilidade são iguais a
qualquer outra pessoa, não devem sentir que são tratados de forma
menos favorável devido à sua incapacidade;

- É importante que exista concordância entre a assistência e o apoio
necessário, antes de o dar a uma pessoa que se desloca em
cadeira de rodas, de muletas, com bengala, etc. A assistência
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inadequada pode não ser confortável para eles ou mesmo constituir
uma ameaça;

- Deve dirigir-se sempre à pessoa portadora de deficiência para
perguntar sobre o tipo de assistência necessário, e não à pessoa
que os acompanha, a menos que lhe seja solicitado;

- Se uma pessoa portadora de deficiência de mobilidade é
acompanhada por um cão de assistência, de acordo com a lei, pode
entrar todos os locais públicos. Desta forma, deve acordar as
necessidades do cão com o cliente;

- Se não for possível implementar instalações apropriadas, deve
oferecer assistência, concordando a sua extensão com a pessoa,
por exemplo, reorganizando a mobília da sala, se necessário, ou
procurar outra entrada para o edifício;

- Num restaurante, se a mesa não tiver sido previamente reservada,
por favor, pergunte ao seu cliente onde é que ele deseja sentar-se.
Atribuir automaticamente um cliente a um lugar designado como
uma secção para pessoa com deficiência, numa situação onde há
muitas mesas livres, isso poderia ser discriminatório;

- Deve perguntar discretamente ao cliente que tipo de ajuda
necessita no decorrer da refeição / buffet, especialmente quando o
cliente é portador de uma deficiência relativa às mãos, por exemplo,
corte de produtos, proporcionando uma palhinha para beber,
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servindo chá ou café num pequeno prato em pequenas porções, a
possibilidade de servir uma xícara de sopa;

- Em cada hotel o tipo de quarto e os ajustes da casa de banho para
pessoas portadoras de deficiência será diferente e, portanto, o hotel
deve discretamente perguntar se a pessoa precisa de ver as
instalações, juntamente com uma pessoa da equipa, a fim de
determinar a extensão da assistência necessária. Este tipo de
pergunta deve ser feito mesmo em situações em que a pessoa
portadora de deficiência não está sozinha;

- O hotel deve perguntar se o cliente requer apoio, se necessita de
assistência na deslocação de cadeira de rodas para o banho, para a
cama, para entrar em contacto com o seu médico no caso de
doença, ou da notificação de uma pessoa específica em tais casos.
Isso tudo deve ser feito com cortesia, delicadeza e discrição;

2.3.4. Emergência

- É importante que o hóspede portador de deficiência de mobilidade
receba informações básicas sobre uma potencial situação de
emergência de uma forma acessível, por exemplo, indicando uma
saída de emergência, uma escada, dando o número de emergência;

- Deve notar-se que, numa emergência, uma pessoa com
mobilidade reduzida pode precisar da ajuda de outra pessoa.
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2.4 Aprendizagem

Pessoas portadoras de deficiências de aprendizagem podem ter
dificuldades na comunicação e compreensão. Portanto, é
importante compreender que tipo de apoio e assistência a pessoa
precisa para que o serviço possa ser adaptado a ela e se possam
tomar as medidas necessárias;

2.4.1. Acesso físico

- É bom marcar o local / edifício com caracteres comummente
usados (pictograma): informação, elevador, acesso ao elevador
(direção), escadas, casa de banho, telefone e nos quartos de hotel,
- telefone, contactos, torneiras, sanita e caixote do lixo. Isto irá
facilitar a circulação e a utilização dos serviços, não só para
pessoas portadoras de deficiência, mas para todos os clientes.

2.4.2. Comunicação

- Deve sempre abordar diretamente as pessoas com dificuldades de
aprendizagem, e não as pessoas que os acompanham;
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- Não deve tratar adultos com dificuldades de aprendizagem
diretamente como se fossem crianças, mesmo que eles se
apresentem apenas pelo nome.

- Deve evitar falar de pessoas com dificuldades de aprendizagem
como "deficientes mentais", embora o termo ainda seja usado na
ciência - psicologia ou medicina. Da mesma forma, já não é
aceitável usar os termos "retardados", "atraso no desenvolvimento",
porque são negativos, num ambiente social;

- Alguns adultos com dificuldades de aprendizagem não sabem
contar, determinar o valor do dinheiro, o seu poder de compra e,
muitas vezes, nem sequer estão conscientes da sua denominação.
Portanto, deve ter em conta o facto de que vai ter que explicar o
valor da transação para a pessoa com dificuldades de
aprendizagem de uma forma mais ampla do que a outros clientes,
usando exemplos. Para este efeito, você pode usar a referência a
produtos alimentares de base ou, depois de estabelecer com a
pessoa, o valor dos bens comprados, recentemente por eles, por
exemplo, esta caneta custa o mesmo valor que cinco pães.

- Durante a conversa, deve usar palavras bem conhecidas e todas
as palavras complexas ou difíceis devem ser explicadas;

- Devido a danos no sistema nervoso central, algumas pessoas com
dificuldades de aprendizagem são portadoras de deficiências
adicionais (múltiplas), incluindo problemas motores, problemas de
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pronúncia, problemas de audição e visão. Se o cliente fala
indistintamente, deve pedir-lhe para repetir, tentando incentivar a
palavra, tendo a certeza de que usa a correta;

- Deve falar com clareza ao cliente, de frente para eles, para que
eles possam ver a sua boca;

- No desenvolvimento de materiais impressos (formulários, regras e
regulamentos para o uso em quartos de hotel, instruções, menus),
durante a construção do texto, deve ser utilizado um determinado
formato de texto, conhecido como "fácil de ler". Isto irá facilitar a
utilização dos serviços não só para os clientes com dificuldades de
aprendizagem, mas também para outros clientes;

- o texto deve, pelo menos, satisfazer as seguintes normas:
A. Impressão a preto sobre fundo branco (ou,
possivelmente, noutro contraste, por exemplo,
amarelo. Fundo – camada inferior ao texto – não
pode ter padrões, por exemplo, não pode ser
uma fotografia);
B. A fonte não pode ser em letra serifada (pode ser,
por exemplo, Arial ou Tahoma – contrariamente
às fontes serifadas Times New Roman ou
Garamond);
C. O tamanho da fonte deve ser de 14;
D. Maior espaçamento entre linhas;
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E. A fonte não é comprimida, os espaços não são
reduzidos;
F. O texto deve estar dividido em pequenos
parágrafos;
G. As frases são curtas;
H. Não exagerar no uso de letras maiúsculas;
I. Não usar sublinhados;
J. Não usar abreviações (por exemplo, tel. telefone) ou acrónimos (RTV, SI, PZMot).

- Ao desenvolver o menu do restaurante, é bom seguir as dicas
acima e ilustrar um nome de prato com foto, o que seria útil para
todos os seus clientes.

2.4.3. Assistência

- Um cliente com dificuldades de aprendizagem é igual a qualquer
outro cliente. Devido à natureza da sua dificuldade, o cliente pode
exigir uma abordagem específica e apoio, tais como repetir direções
ou explicar informações várias vezes;

- Um cliente com dificuldades de aprendizagem nem sempre
precisa de assistência em todas as atividades. Muitas vezes, é
melhor perguntar se a ajuda é necessária em situações específicas,
definindo com precisão o âmbito da assistência;
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- Algumas pessoas com dificuldades de aprendizagem são
incapazes de ler ou escrever, ou são capazes de fazê-lo numa
extensão mínima (por exemplo, eles podem assinar, escrever o seu
nome e sobrenome). Se espera que o cliente preencha um
formulário, como um cheque de hotel, deve perguntar-lhe se ele
precisa de ajuda, e após aprovação complete-o por ele se
necessário;

- A superproteção de algumas famílias de pessoas com dificuldades
de aprendizagem podem resultar em pais a tomar decisões por
eles, como escolher e encomendar as refeições num restaurante.
Esta situação exige cortesia, tato e delicadeza pela equipa: é bom
saber o ponto de vista e a opinião dos interessados, mas não deve
interferir de forma demasiado agressiva com a família.

2.4.4. Emergência

- É importante que o hóspede com dificuldades de aprendizagem e /
ou qualquer pessoa que os acompanhe receba informações básicas
sobre uma potencial situação de emergência de uma forma
acessível, por exemplo, indicando uma saída emergência, uma
escada, dando o número de emergência;

- Deve notar-se que, numa emergência, uma pessoa com
dificuldades de aprendizagem pode precisar de ajuda de outra
pessoa.
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2.5 Discurso

O principal problema para as pessoas que são portadoras de
deficiência verbal é a comunicação. Têm dificuldades relativamente
à sua forma de comunicar e, por isso, é extremamente importante
recorrer ao uso das várias formas de comunicação.

2.5.1. Acesso físico

- É importante indicar com clareza a localização de um sítio/ edifício
para que uma pessoa com este tipo de dificuldade não necessite de
fazer perguntas a pedir indicações.

2.5.2. Comunicação

- Os clientes que são portadores de deficiência verbal são clientes
como os outros, não devem sentir que são tratados de forma menos
favorável devido à sua incapacidade.

- Para facilitar a comunicação com clientes que têm esta
dificuldade, deve, o mais possível, limitar o barulho, a música alta,
as multidões, etc., durante uma conversa. Se não for o caso, será
mais difícil para si entender o que diz o cliente;
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- É importante que quando estiver a falar com estes clientes não os
deve apressar, dê-lhes tempo e atenção de acordo com as suas
necessidades. Deve manter o contacto ocular com eles;

- É essencial deixar o cliente falar livremente e não falar por ele,
não o corrija, e não o interrompa quando estiver a falar;
- Deve ajudá-lo só quando é necessário – talvez na pronúncia de
uma palavra difícil, mas tente fazê-lo o menos possível;

- Se existir um mal-entendido com uma expressão utilizada, pode
pedir ao cliente para repetir a parte menos clara do seu discurso.
Numa situação particularmente difícil, pode fazer ao cliente
perguntas que exigem respostas breves ou um sinal com a cabeça,
exprimindo aprovação ou rejeição. Se não for suficiente, deve optar
pela comunicação não verbal, por exemplo, a escrita;

- Para garantir a compreensão correta das ordens e dos pedidos do
cliente, vale a pena ler e repetir mais uma vez e observar com
atenção a reação do cliente. Para tal, pode recorrer por exemplo a
uma ementa, fazer perguntas, e ao mesmo tempo, apontar com o
dedo um determinado prato ou anotar o número do prato pedido. A
resposta deverá ser dada na mesma forma, para garantir uma
perfeita comunicação. Será mais fácil para uma pessoa portadora
de deficiência verbal, em vez de pronunciar nomes difíceis e tal
pode aplicar-se a todos os clientes.
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- É importante fornecer informações acessíveis, incluindo
indicações claras. Isto pode claramente facilitar a comunicação.
Fornecer informação contextual, oralmente ou por escrito (folhetos,
brochuras, cartas, quadros), permitirá ao cliente uma resposta
pronta para a maioria das suas questões, e só necessitará de
questionar sobre detalhes ou se desejam informações adicionais.

2.5.3. Assistência

- Pessoas portadoras de deficiência verbal podem necessitar de
assistência por parte de outras pessoas para que possam
estabelecer contacto, por exemplo por telefone. Uma situação
comum que necessita deste tipo de assistência poderá ser por
exemplo para chamar um táxi ou para verificar alguma informação.
Esta assistência deve ocorrer em presença da pessoa que a requer,
para assim partilhar a informação obtida e para permitir que a
pessoa portadora de deficiência verbal possa tomar uma decisão
caso seja necessário. É extremamente importante que após a
conversa, a informação completa seja transmitida à pessoa em
causa;

- Ao oferecer ajuda, temos de ter a certeza de perceber de forma
correta o pedido, e tratar o assunto conforme as necessidades do
cliente. Para tal, devemos fazer perguntas curtas, e fechadas para
clarificar e requer apenas respostas curtas como sim ou não
(verbalmente ou através de movimentos de cabeças).
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2.5.4. Emergência

- Em caso de emergência, é muito provável que as pessoas
portadoras de deficiência verbal não necessitem de assistência e
requerem unicamente sinais importantes de alarmes (som ou luz),
assegure-se de mostrar de forma clara o caminho de evacuação a
seguir.
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Anexo A

1. Conceito de integração

O conceito de integração está relacionado, e no que nos diz
respeito, aos conceitos de reabilitação, prevenção e tratamento das
pessoas portadoras de qualquer tipo de deficiência ou
incapacidade.

Integração, ou estar integrado, significa inclusão social: ou seja uma
pessoa que possa ter exercício efectivo dos seus direitos
humanos, sociais e civis, o que implica garantias de condições
favoráveis para uma participação ativa na vida social, económica,
cultural e política.

Existem várias formas de integração: social, medica e educativa,
entre vários outros campos.

O Estado é a primeira entidade que tem a obrigação e a
responsabilidade de fornecer assistência a todas as formas de
integração e prevenção das deficiências, desenvolver políticas,
estratégias e ações que possam assegurar aos cidadãos direitos
fundamentais e promover oportunidades justas e qualidade de
vida para as pessoas com incapacidades.
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É essencial que todos possamos aceder aos edifícios, transportes,
serviços, produtos, comunicação, tecnologia, cultura e lazer. Todas
as barreiras podem ser factores de exclusão social que criam
práticas de descriminação contra as pessoas portadoras de alguma
deficiência e incapacidade.

Um dos principais objetivos deste manual é tentar melhorar as
atitudes e os comportamentos e tornar a sociedade atenta para
estes deveres, garantindo que todos possamos ser cidadãos com
todos os nossos direitos. Esta informação é essencial para toda a
equipa e os profissionais que trabalham na hotelaria e restauração,
e atendem os clientes.

Integração social é um processo a que todos nos devemos
submeter, de adaptação à realidade social. Se alguns cidadãos,
vistos como pessoas diferentes, forem excluídos do
desenvolvimento da sociedade, todos perderemos conhecimentos e
importantes contribuições para a comunidade.

É extremamente importante promover ações políticas para tornar a
nossa legislação “mais do que palavras”, e garantir que as pessoas
incapacitadas possam ter acesso, conforme as suas necessidades,
às atividades da sociedade e qualidade de vida.
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2. O que é a deficiência?

A Organização Mundial de Saúde define conceito de deficiência
como “um fenómeno complexo que reflete características do corpo
de uma pessoa e as características da sociedade onde ele/ela vive”.

Deficiência referia-se a uma forma de privação ou o desejo de
alguma habilidade, que ao faltar pode tornar algumas tarefas mais
difíceis ou até mesmo impossíveis. Hoje em dia, os
comportamentos estão a mudar. Numa sociedade abrangente, a
deficiência não significa necessariamente desvantagem porque a
sociedade está preparada para encarar esta diversidade sem
necessidade de mudança.

O conceito médico de deficiência define-a como sendo um
problema da pessoa, provocado por uma doença, trauma ou
condições de saúde que requerem um cuidado medico individual.

O conceito social de deficiência não reconhece este problema
como sendo uma característica do indivíduo mas sim como um
problema que tem raízes sociais e é confrontado com condições e
obstáculos – por vezes, de algum modo, criado pela própria
sociedade de forma a permitir integração social de indivíduos.

Se o modelo médico requer politicas relativas aos cuidados de
saúde, o modelo social requer ações sociais, para promover uma
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responsabilidade coletiva de forma a efetuar todas as modificações
ambientais necessárias para a participação plena das pessoas
portadoras de deficiência em todas as áreas da vida social.

Para ambos os modelos, as necessidades das pessoas com
incapacidades devem ser consideradas adequadamente como parte
integrante do processo de desenvolvimento.

3. As principais deficiências

International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF), (Classificação Internacional de Funcionamento,
Deficiência e Saúde) é uma classificação de saúde e das áreas
relacionadas com a saúde. O ICF reconhece que cada ser humano
pode sentir um grau de incapacidade e, por isso, não é algo que só
acontece a uma minoria das pessoas, reconhecendo a
incapacidade como uma experiência humana universal. ICF tem em
conta os aspetos sociais da deficiência e não encara a deficiência
como um problema só “médico” ou “biológico”, incluindo também
fatores contextuais no funcionamento da pessoa.
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- Audição

Alguém portador de deficiência auditiva pode ser surdo (com todos
os graus de perda de audição), meio surdo (com uma perda de
audição que pode ser moderada ou mesmo severa, que tenha
perdido a audição gradualmente), progressivamente surdos
(aqueles que nascerem sem problemas de audição e que se
tornaram surdos severamente ou profundamente depois de
aprender a falar) ou mutuamente surdos e cegos (com uma perda
parcial ou total de visão e de audição).
Existem dois principais tipos de surdez – Surdez condutiva, em que
o som passa com dificuldades para o ouvido externo ou ouvido
intermédio e a surdez sensorial, em que a causa da surdez é a
cóclea ou o nervo auditivo.

Muitas causas podem ser apontadas como responsáveis por uma
pessoa nascer surda ou com dificuldade de audição, ou por perder
a audição progressivamente. Por vezes, as pessoas podem perder
a audição temporariamente e voltar a ouvir após serem submetidos
a um tratamento médico. Para outros, a surdez ou perda de audição
é uma condição permanente.
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As causas de surdez permanente e da perda de audição –
Presbiacusia: também conhecida como perda de audição
relacionada com a idade (é o tipo de surdez mais comum e afeta
uma grande maioria da população idosa) - podem ser algumas
doenças como a papeira ou a meningite; algumas drogas ou
antibióticos chamados aminoglicosídeos; uma exposição frequente
ao barulho; uma dor grave de cabeça; na gravidez, se a mãe tiver
rubéola, a criança pode nascer surda; se a criança nascer
prematura ou em casos de partos difíceis; condições médicas como
a doença de Ménière, infeções repetitivas no ouvido intermédio
(atrás do tímpano), etc.

- Visual

O termo “incapacitado visual” inclui pessoas que são cegas ou
amblíopes.

A perda de visão pode ocorrer em qualquer idade. É muito comum
que uma pessoa tenha mais que uma incapacidade de visão nos
olhos. Perceber os efeitos práticos da perda de visão é mais
importante do que nos lembrarmos dos nomes das doenças.

Os problemas mais comuns da visão são:
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Degeneração da Mácula (DM):
É um dos problemas mais comuns e afeta essencialmente a visão
central, o que pode tornar a visão confusa ou distorcida e por vezes
irregular, pode causar uma irregularidade em branco no centro da
sua visão. Pode também sentir dificuldades em ler algo impresso.
As alterações na visão podem ser graduais ou repentinas, contudo
as outras partes da retina não são afetadas. Os dois tipos de DM
são chamados DM “húmida” ou exudativa e DM “seca” ou atrófica.

Glaucoma:
É provocado pelo crescimento de uma pressão no líquido presente
dentro do olho, o que pode provocar danos no nervo óptico.
Provoca uma visão irregular mas também, a um nível mais severo,
uma perda de visão periférica, o que resulta na chamada visão
túnel. É capaz de ler minimamente bem, mas vai sentir algumas
dificuldades em deslocar-se.

Retinopatia Diabética:
A retina, situada na parte trás do olho, é constituída por pequenas
células sensíveis à luz alimentadas por veias sanguíneas. A
diabetes pode levar a que estas veias fiquem mais frágeis e
rebentem, libertando sangue no olho. Estas veias podem ficar tão
danificadas que deixam de funcionar e a célula sensível à luz acaba
por morrer. Este problema também pode resultar numa visão
irregular. Inicialmente evolui lentamente sem provocar nenhum sinal
visual. Podem surgir complicações, separação da retina, que levam
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à cegueira total. Algumas das pessoas que têm este problema
mantêm algum nível de visão útil, que pode variar de dia para dia
dependendo do estado de saúde da pessoa. Alguns doentes podem
também começar a perder sensibilidade nos dedos das mãos e dos
pés, o que consequentemente pode restringir a mobilidade e o
acesso à informação.

Retina Pigmentosa:
A principal causa de incapacidade visual é a deterioração gradual,
das células sensíveis à luz, da retina. Normalmente, a visão
periférica é afetada inicialmente, provocando uma falta aparente de
coordenação física e uma incapacidade de ver ao cair da noite. Em
outros casos, a visão central pode ser afetada inicialmente,
provocando dificuldades em tarefas detalhadas como a leitura e a
identificação das cores.

Cataratas:
É um problema muito comum do olho. Ao envelhecer, a lente
situada dentro do olho, sofre alterações graduais e torna-se cada
vez menos transparente. Um olho que veja enublado, diz-se que
tem uma catarata. Ao longo do tempo, uma catarata pode piorar,
tornando gradualmente a sua visão embaciada. Algumas crianças
desenvolvem cataratas, chamadas cataratas congénitas, antes ou
após o nascimento, mas são muito diferentes das dos adultos.
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Nistagmo:
Nistagmo é um movimento incontrolado dos olhos, normalmente de
um lado para o outro, mas por vezes, o olho efetua um movimento
para baixo e para cima ou até mesmo um movimento circular. A
maior parte dos doentes têm uma visão reduzida. A Nistagmo que
aparece nos primeiros meses da vida é chamada “nistagmo
congénito”. Este problema também pode surgir mais tarde, aí
falamos de “nistagmo adquirido”.

Para conseguir movimentar-se ou deslocar-se, alguns portadores
de deficiência visual usam bengalas, aqui tem alguma informação
útil sobre bengalas e as informações que elas podem indicar sobre
os seus donos:
A bengala branca tem dois objetivos: ajudar na mobilidade e agir
como um sinal para os outros. Indica que esta pessoa pode
necessitar de assistência. Existem três tipos de bengalas:
- A bengala simbólica – é utilizada para indicar uma incapacidade
invisual. É leve, fabricada a maior parte das vezes em alumínio, e
não são suficientemente fortes para serem uma ajuda à mobilidade;
- A bengala guia – é utilizada em diagonal em relação ao corpo para
fornecer uma proteção. É mais forte que a bengala anterior. Esta
bengala pode ser utilizada para identificar os obstáculos, como um
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degrau, postes de iluminação e outros elementos na rua e são
indicadas para as pessoas que possuem alguma visão útil;
- A bengala comprida – é uma ajuda à mobilidade que, quando é
utilizada de forma correta, permite desenvolver a confiança do seu
utilizador e assegurar que ele se torna um peão confiante e em
segurança. A bengala deve ter o comprimento correto. Quando
utilizada na vertical, a ponta de cima da bengala deve chegar ao
osso externo e a outra extremidade ao chão. Pode ser necessário
que a bengala seja mais comprida se o utilizador for um caminhante
rápido ou se efetuar passos largos. A bengala é utilizada a partir do
centro do corpo e é movimentada de um lado para o outro de forma
a reconhecer o ambiente à sua frente. Permite uma ligação entre os
vários elementos e sons com o utilizador.

- Mobilidade

As incapacidades de mobilidade podem derivar de uma ampla
variedade de causas e podem ser permanentes, intermitentes ou
temporárias. Estas incapacidades envolvem limitações de
mobilidade, em que as pessoas experienciam dificuldades em andar
e noutras tarefas que requerem movimentos físicos.
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Entre os principais distúrbios permanentes temos as incapacidades
esqueleto-musculares como uma paralisia parcial ou total, lesões da
coluna severas ou amputações, tipos de artrite, distrofia muscular,
esclerose múltipla, lesões na cabeça e paralisia cerebral. Em
adição, doenças respiratórias ou cardíacas podem também
provocar incapacidade de mobilidade. Qualquer um destes
problemas podem afetar a força, a velocidade, a resistência, a
coordenação e a destreza necessárias para o funcionamento
correto das mãos.

Algumas causas dessas doenças são congénitas (o resultado de
problemas genéticos e problemas que ocorreram durante o
desenvolvimento fetal, como a paralisia cerebral) ou adquiridas
(lesões da coluna vertebral por exemplo).

As incapacidades que afetam a mobilidade podem também ser
acompanhadas por outras complicações, como por exemplo o risco
dos níveis de pressão sobre as pessoas que não conseguem
levantar-se ou andar ou o desenvolvimentos de obesidade em
pacientes que não podem fazer exercício para controlar o peso.

- Aprendizagem
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Dificuldades de aprendizagem ocorrem quando uma pessoa
experiencia alguns limites no seu funcionamento mental e em
tarefas como a comunicação, o cuidado deles/as próprios/as e
ligações sociais. Uma pessoa com distúrbios na aprendizagem (por
vezes, chamados atrasos mentais ou incapacidades cognitivas)
pode necessitar de mais tempo para aprender a falar, a andar, e a
cuidar de si, como por exemplo, para se vestir ou comer. Eles vão
acabar por aprender, contudo vai demorar mais tempo. Podem
existir algumas coisas que eles nunca vão saber fazer.

As principais causas dessas doenças são condições genéticas,
problemas durante a gravidez, no nascimento e problemas de
saúde.

Existem vários sinais de incapacidade de aprendizagem. Uma
pessoa com este tipo de incapacidade pode: aprender a sentar-se,
levantar-se ou caminhar mais tarde de que outra pessoa; aprender
a falar tardiamente, ou até mesmo ter distúrbios na fala; dificuldades
em lembrar-se de certas coisas; não perceber que se deve pagar
para ter as coisas; ter dificuldades em perceber as regras que
gerem a sociedade; ter dificuldades em entender as consequências
dos seus gestos; não conseguir resolver os problemas; e/ou pensar
com lógica.
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- Discurso

A incapacidade no discurso é quando uma pessoa é incapaz de
produzir sons discursivos de forma correta ou fluente, ou que tem
problemas com a voz. A incapacidade no discurso tem várias
origens.

Quaisquer que sejam as causas da incapacidade, surgirão os
mesmos problemas, dificuldades de comunicação e pronúncia de
palavras, o discurso pode soar estranho ou desconectado,
caracterizado por paragens e arranques repentinos.

Os principais distúrbios do discurso são:

Apraxia
Esta doença pode causar problemas em partes do corpo, como por
exemplo nos braços e nas pernas. A apraxia do discurso é um
distúrbio motor do discurso. É causado por danos presentes nas
partes do cérebro relacionadas com o discurso. Outros termos
incluem a apraxia do discurso, apraxia do discurso adquirida,
apraxia verbal e dispraxia. Pessoas com apraxia no discurso têm
dificuldades em pronunciar os sons em sílabas e palavras. A
gravidade depende da natureza dos danos no cérebro.
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Disartria
A disartria também um distúrbio motor do discurso. Os músculos da
boca, da cara e do sistema respiratório podem-se tornar mais
fracos, lentos ou até não se mexem depois de um enfarte ou de
uma lesão no cérebro. Os tipos de gravidades da disartria
dependem na área em que o sistema nervoso foi afetado. Algumas
das causas de disartria incluem enfartes, lesões na cabeça,
paralisia cerebral e distrofia muscular. Tanto as crianças como os
adultos podem sofrer de disartria.

Tartamudez
Este tipo de distúrbio é caracterizado por interrupções na produção
de sons, também conhecidas como “disfluências”. É caracterizado
pela repetição do discurso. Aparece rapidamente em algumas
pessoas e lentamente em outras. As pessoas que sofrem deste tipo
de distúrbio podem repetir só a primeira parte da palavra ou podem
alongar as suas palavras. A pessoa estará consciente que o está a
fazer. Pode ser fonte de uma frustração constante e pode ser
resultado de causas mentais ou físicas. As actividades específicas
que se podem tornar desafiantes variam consoante os indivíduos. O
impacto da tartamudez na vida quotidiana pode ser afetado pela
forma com a pessoa e os outros reagem perante o distúrbio.

Gaguez
A gaguez é um outro distúrbio comum do discurso, em que a gago é
incapaz de expressar sons. Pode ter dificuldades em começar
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palavras ou frases. A gaguez pode ser espasmódico, o que significa
que também pode afetar os músculos faciais. A gaguez é, muitas
vezes, combinada com tartamudez. Às vezes, o gago é incapaz de
pronunciar sons e, em alguns casos, pode repetir palavras ou
sílabas em contínuo.

Ceceio
Habitualmente começa na infância e pode transformar-se num
ceceio negligente, orgânico e neurótico. Um ceceio negligente
ocorre quando os pais não ensinam os seus filhos a falar
corretamente. Ou os pais não corrigem o discurso dos filhos, ou os
filhos não têm modelos adequados a seguir no que toca à
aprendizagem do discurso. O ceceio orgânico é principalmente
causado por um defeito físico tal como uma fenda palatina ou outro
tipo de deformações. O ceceio neurótico é por vezes um sinal de
deficiência mental. Este tipo de ceceio pode ser combinado com
tartamudez ou gaguez.

Nota: Depois de aprender todas estas informações sobre estas
incapacidades, é importante referir que, por vezes, a mesma
pessoa pode sofrer de várias deficiências, o que pode ser mais
difícil de lidar, logo é muito importante que o pessoal apoie e
ajude os clientes com incapacidades no que concerne aos
serviços de acomodação e restauração de acordo com todas
as indicações mencionadas no guia relativas à assistência,
comunicação, barreiras físicas e emergência.
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Anexo B

Legislação da Polónia

A legislação polaca relativa à acessibilidade nos hotéis e
restauração para as pessoas com incapacidades
Datado de Maio 2011

O direito para a pessoa portadora de deficiência entrar em qualquer
lugar público com cães guias está estabelecido em:
- O ACT em reabilitação vocacional e social e o emprego para
pessoas portadoras de deficiência de 27 de Agosto de 1997, artigo
20a.

O acesso físico para pessoas portadoras de deficiência,
particularmente para pessoas com cadeiras de rodas, design e
construção de edifícios é requerido por:
- A lei de construção ACT de 7 de Julho de 1994 com emendas
(texto integral publicado no Jornal Oficial 2006/156 item 118)

Os pedidos técnicos para os edifícios estão referenciados em:
- o ministério da Regulação das Infra-estruturas de 12 de Abril de
2002 nas condições técnicas requeridas pelos edifícios e a sua
localização (Jornal Oficial 2002/75, item 690).
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A legislação relacionada com o estacionamento reservado às
pessoas portadoras de deficiência ou entrar em áreas vedadas a
outros carros, é regularizada por:
- O Acto de Tráfico Rodoviário de 20 de Junho de 1997.
- O Ministério da Regulação das Infra-Estruturas de 30 de Março de
2004 no modelo de cartas de estacionamento para pessoas
portadoras de deficiência e as entidades responsáveis pela
reabilitação, cuidado e educação.

A acessibilidade em vagões e autocarros articulados é regulada por:
- O ministério dos transportes e regulação marítima nas condições
técnicas dos vagões e autocarros e a abrangência dos
equipamentos necessários de 17 de Setembro 1999.

A acessibilidade em autocarros está descrita em:
-O ministério dos transportes e regulação marítima nas condições
técnicas dos carros e a abrangência do equipamento necessário de
31 de Dezembro de 2002.

A acessibilidade em transportes aéreos é regulada em:
- O Acto da Lei Área de 3 de Julho de 2002
- O ministério da Regulação das Infra-estruturas nos transportes
aéreos de 14 de Novembro de 2003
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Legislação da Inglaterra

Ato de Igualdade 2010: O Ato de Igualdade 2010 tem por objetivo
proteger as pessoas portadoras de deficiência e prevenir a
descriminação. Fornece direitos legais para as pessoas portadoras
de deficiência nas áreas de:
Emprego;
Educação;
Acesso aos bens, serviços e espaços incluindo clubes
privados e serviços de transporte;
Comprar e alugar terrenos ou propriedades;
Funções de entidades públicas, por exemplo a emissão de
licenças.

O Ato de Igualdade fornece direitos para as pessoas não serem
diretamente descriminadas ou perturbadas por terem uma ligação
com uma pessoa portadora de deficiência. Isso pode aplicar-se a
um cuidador ou um pai de pessoas portadora de deficiência. Para
além disso, as pessoas não devem ser diretamente descriminadas
ou perturbada por serem percecionadas como sendo incapacitadas.
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Legislação de Portugal
- Decreto-Lei nº 38/2004 melhora o Decreto-Lei nº 9/89 –
Legislação sobre a Prevenção, Reabilitação e Integração de
Pessoas Deficientes;
- Decreto-Lei nº 74/2007 melhora o Decreto-Lei 118/99 –
Legislação sobre a utilização de cães guias para as pessoas cegas
ou portadoras de outras deficiências;
- Decreto-Lei nº 163/2006 melhora o Decreto-Lei nº 123/97 –
Legislação sobre a acessibilidade em edifícios, relativos a vários
capítulos: Rua Pública, edifício e lojas em geral, edifícios e lojas
especiais, e arredores acessíveis;
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Anexo C

Ferramenta de Controlo

ESTE QUESTIONÁRIO AJUDA-O A ACEDER AO NÍVEL DE
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RAMO DE
HOTELARIA E DA RESTAURAÇÃO E COMO FORNECER UM
MELHOR SERVIÇO PARA PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIÊNCIA.

Indicar uma única resposta para cada pergunta. Se não souber
responder, por favor indique a resposta “Não sei”. Veja, por favor,
que existe mais do que uma resposta correta para cada pergunta.
Algumas dessas perguntas são incorretas, por isso responda com
atenção.

1. Um cliente com incapacidade visual chega à receção do hotel
com um guia/assistente e deseja reservar um quarto. Isso requer o
preenchimento de um formulário de check-in que o cliente não é
capaz de fazer sozinho. O que deve fazer?
A) Deve-se oferecer para completar o formulário por ele e o cliente
só assina.
B) O formulário deve ser entregue ao guia/assistente para
completar e assinar.
C) Não sei.
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2. À mesa de um restaurante, há dois clientes com incapacidade
visual que desejam pedir um prato? O que deve fazer o
empregado?
A) O empregado deve sugerir algo da ementa e esperar pela
confirmação dos clientes.
B) O empregado deve ler a ementa completa, oferecer a ementa em
formatos alternativos e permitir ao cliente escolher.
C) Não sei.

3. Alguém que tem uma incapacidade auditiva pode ser
acompanhado por um intérprete de língua gestual. O que deve fazer
quando um cliente com este tipo de incapacidade chega ao hotel?
A) Deve falar com o intérprete porque consegue comunicar
diretamente com eles, verbalmente (i.e. utilizando a voz).
B) Deve falar com o cliente porque é a pessoa com quem deve
comunicar.
C) Não sei.

4. As pessoas com incapacidade auditiva baseiam a comunicação
nos movimentos dos lábios. Como pode ajudá-los?
A) Deve falar muito lentamente e em voz alta.
B) Deve falar com uma voz um pouco mais alta mas com um
discurso normal.
C) Não sei.
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5. Pessoas que têm incapacidades de discurso podem ter
problemas em completar as suas frases. Quando uma pessoa não
consegue acabar as frases, o que deve fazer?
A) Deve deixá-la acabar as frases sozinha para evitar dúvidas e
mal-entendidos.
B) Deve interrompê-la e propor-lhe várias palavras para completar a
frase e esperar pela confirmação do cliente com um movimento de
cabeça.
C) Não sei.

6. Uma pessoa que não fala, deseja pedir uma bebida no bar. Qual
é a forma de comunicação mais eficaz?
A) Utilizar gestos, por exemplo, apontar várias garrafas e indicar
com os dedos as quantidades.
B) Indicar a bebida no menu.
C) Não sei.

7. As pessoas em cadeira de rodas estão a um nível mais baixo do
que as outras pessoas? Como deve um rececionista entregar
documentos a uma pessoa em cadeira de rodas?
A) O rececionista deixa inclinar-se discretamente em cima do
balcão e entregar os documentos.
B) O rececionista deve contornar o balcão e entregar os
documentos à pessoa.
C) Não sei.
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8. As pessoas com dificuldades de aprendizagem dificilmente
entendem os números, incluindo, por exemplo, grandes quantias de
dinheiro. O que deve ser feito se um cliente pedir para chamar uma
limusina cara em vez de um simples táxi?
A) Deve explicar que o custo de uma limusina é muito superior ao
custo de um táxi, sem influenciar a decisão do cliente.
B) Deve tentar dissuadi-lo porque sabe que não será capaz de
pagar.
C) Não sei.

9. Uma pessoa com dificuldades de aprendizagem dificilmente
entende simples indicações. O que fazer se uma pessoa chega com
um amigo e sabe que tem que transmitir-lhes informações
bastantes complicadas?
A) A informação deve ser transmitida ao amigo que será depois
capaz de comunicar mais facilmente com o cliente incapacitado.
B) Deve fazer as indicações da forma mais simples e tentar passálas diretamente ao cliente.
C) Não sei.

10. Uma pessoa com dificuldades de aprendizagem pede uma
garrafa de álcool embora esteja sozinho à mesa. Como deve
comportar-se o empregado?
A) O empregado deve recusar o pedido de forma a manter o cliente
afastado dos problemas.
B) O empregado deve-se comportar da mesma forma do que com
os outros clientes.
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C) Não sei.

11. Um dos seus clientes tem uma incapacidade visual. O comando
da televisão é sempre entregue aos clientes na receção. O que
deve fazer se se tratar de um cliente cego?
A) Não deve ferir os sentimentos do cliente informando-o que existe
uma televisão no quarto já que não vai utilizá-la.
B) Deve informá-lo sobre a televisão, como se se tratasse de um
cliente como os outros e fornecer informações relativas ao comando
da TV.
C) Não sei.

12. Espaços públicos como hotéis e restaurantes devem estar
preparados para servir clientes com incapacidades, incluindo
símbolos fáceis de entender. Que tipo de sinais gráficos são
entendidos de forma mais clara pelos deficientes auditivos?
A) Os símbolos gráficos frequentemente utilizados.
B) Indicações claras em, pelo menos, duas línguas.
C) Não sei.

13. Que tipo de solução pode ajudar mais eficientemente um cliente
com incapacidade verbal num hotel ou num restaurante?
A) Várias indicações visuais claras – inscrições, símbolos ou
planos.
B) Uma equipa competente e educada.
C) Não sei.
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14. Um hotel ou um restaurante deve estar preparado para fornecer
serviços e um lugar especial para uma pessoa em cadeira de rodas.
Qual destas soluções é a correta?
A) O lugar especial para clientes com cadeira de rodas deve ser
indicado da forma mais clara com símbolos gráficos que podem ser
vistos ao longe e estarem reservados para eles.
B) O cliente deve ser capaz de tomar uma decisão sobre qualquer
lugar mesmo que não seja muito acessível.
C) Não sei.

15. Um cliente com dificuldades de aprendizagem pode, por vezes,
ter dificuldade em entender indicações de forma a ser independente
para encontrar o quarto. O que pode ser feito para ajudá-los?
A) Deve guiar o cliente até ao quarto sempre que estiver um pouco
desorientado.
B) Deve oferecer a cada cliente um mapa com indicações claras e
simplificá-las em linguagem simples.
C) Não sei.

16. Um cliente com incapacidade visual necessita de chegar ao
quarto e precisa que alguém o guie. O que deve ser feito?
A) O cliente deve seguir o guia e segurá-lo pelo braço/ombro para
ajudá-lo.
B) O guia deixa o cliente ir á frente e segura-o pelo braço para
dirigir os movimentos.
C) Não sei.
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17. Num restaurante, um cliente com incapacidade visual pergunta
pela casa de banho que não consegue encontrar sozinho. O que
fazer nessa situação?
A) O membro da equipa deve indicar a direção e a distância. Depois
assegure-se que o cliente a encontre sozinho.
B) O membro da equipa deve acompanhar o cliente até à porta da
casa de banho, oferecer-se para esperar e reconduzi-lo à mesa.
C) Não sei.

18. Qual é a melhor forma de preparar o hotel ou o restaurante para
servir os clientes com dificuldades auditivas?
A) Todos os membros da equipa devem ser formados em língua
gestual para comunicar fluentemente com estes clientes.
B) Alguns membros devem receber uma formação básica e noutras
formas de comunicação não-verbal.
C) Não sei.

19. Uma pessoa com incapacidade auditiva necessita de obter
informações pelo telefone. Como pode ajudá-lo neste sentido?
A) As melhores condições devem ser conseguidas, como o silêncio,
o som do telefone, etc.
B) Deve ajudar a passar a informação que lhe é transmitida por
telefone e escrevê-la para o cliente.
C) Não sei.

20. Um cliente que não fala deseja chamar um táxi. Como pode
ajudá-lo?
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A) Deve chamar o táxi por telefone depois de verificar com o cliente
o destino.
B) Deve passar o telefone ao cliente para ele próprio chamar o táxi.
C) Não sei.

21. Uma pessoa com uma bengala tem dificuldades em servir-se no
buffet porque tem as duas mãos ocupadas. O que devem fazer os
membros da equipa para ajudar neste tipo de situação?
A) Um membro deve perguntar ao cliente se precisa de ajuda no
buffet, acompanhá-lo e colocar os alimentos no prato.
B) O membro da equipa chega à mesa do cliente e pergunta se
precisa de ajuda, apresenta as ementas, e vai ao buffet buscar o
que foi pedido pelo cliente
C) Não sei.

22. Em alguns casos, quando o acesso físico não é fornecido, os
membros da equipa devem ajudar uma pessoa em cadeira de
rodas. O que pode ser feito de forma a ajudar o cliente a ultrapassar
a barreira de três degraus entre a receção e o restaurante?
A) Dois membros devem levantar a cadeira com o cliente e subir os
degraus.
B) Uma pessoa deve levantar a parte de trás da cadeira e empurrála; a outra pessoa deve segurar do outro lado.
C) Não sei.

23. Um cliente com problemas de força nas mãos senta-se à mesa
de um restaurante e deseja jantar. O que deve fazer o empregado?
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A) O empregado deve propor ajuda ao cliente para cortar a carne e
servir as bebidas.
B) O empregado deve sugerir ao cliente que traga com ele um
amigo que seja mais competente para ajudá-lo no jantar.
C) Não sei.

24. O quarto de hotel de um cliente com problemas de
aprendizagem é protegido por um sistema de segurança com um
bloqueio digital. As instruções para o utilizar são bastante
complicadas e o cliente não é capaz de utilizá-lo. Como deve o
membro da equipa ajudá-lo?
A) O membro da equipa deve impedir a possibilidade de o cliente
utilizar o sistema mesmo se este tiver uma abertura de emergência.
B) O membro da equipa deve explicar de forma clara ao cliente
como o sistema funciona e avisar também que o sistema não é fácil
de utilizar.
C) Não sei.

25. Um cliente com uma incapacidade chega a um hotel ou a um
restaurante. O membro da equipa já sabe como fornecer os
serviços a estes clientes. Como se deve comportar o membro da
equipa?
A) O membro da equipa deve-se aproximar do cliente e pedir se
necessita de alguma ajuda e se for o caso, que tipo de ajuda.
B) O membro da equipa deve-se aproximar do cliente e ajudá-lo
sem fazer nenhuma pergunta.
C) Não sei.
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26. Um cliente com incapacidade visual pode não conseguir ler as
instruções de emergência que, por vezes, estão disponíveis nos
hotéis. Para a segurança do cliente, é importante que ele saiba
estas indicações. Qual é a melhor forma de o fazer?
A) Ler em voz alta o conteúdo das instruções de emergência e
assegurar-se de que o cliente entendeu.
B) Preparar uma versão impressa em braille das instruções e
colocá-la no quarto do cliente.
C) Não sei.

27. Um cliente com dificuldades auditivas poderá não ser capaz de
ouvir um sinal sonoro de emergência. Que soluções alternativas
podem ser utilizadas de forma eficiente para transmitir a
informação?
A) Utilizar um sistema de alarme sonoro e visual (luz) e um sistema
de vibrações.
B) Dar a informação diretamente ao cliente.
C) Não sei.

28. Uma pessoa com dificuldades verbais que teve um acidente
pode ter dificuldades em descrever a sua condição. Como pode
resolver a situação?
A) Deve oferecer um papel e uma caneta para que ele possa
escrever a informação.
B) Se a pessoa se encontrar em boa condição, deve tentar
descrever a situação verbalmente com os gestos.
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C) Não sei.

29. Numa situação de emergência, por exemplo, um incêndio, as
luzes estão inativas. Como deve ajudar os clientes com dificuldades
de mobilidade (e.g. utilizar bengalas)?
A) Deve perguntar ao cliente se necessita de ajuda para se
movimentar de um lugar para o outro.
B) Deve movimentar a pessoa.
C) Não sei.

30. Um cliente com dificuldade de aprendizagem foi informado
sobre a emergência (o incêndio) mas não sabe o que fazer. O que
deve ser feito nesta situação?
A) Deve explicar de forma clara e calma as indicações de
emergência e mostrar a saída de emergência.
B) Deve evacuar a pessoa do edifício sem dar nenhuma explicação.
C) Não sei.

Obrigado pelas suas respostas.
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Ferramentas de controlo: chave
Nº
Pergunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Resposta
a
b
1
-1
0
1
-1
1
-1
1
1
-1
0
1
0
1
1
-1
0
1
-1
1
-1
1
1
0
1
0,5
0,5
1
1
0

c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº
Pergunta
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Resposta
a
b
1
-1
0,5
1
0
1
0
1
1
-1
1
1
-1
1
1
-1
-1
1
1
-1
1
0
0,5
1
1
0
-1
1
-1
1

c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Classificação máxima: 30 pontos
Resultados:
28-30 pontos – Um alto nível de competência;
25-27 pontos – Nível satisfatório de competência, alguns pontos da
formação DEVEM ser úteis;
22-24 pontos – NÍVEL MUITO INSATISFATÓRIO, NECESSIDADE
DE FORMAÇÃO;
15-21 pontos – NÍVEL BAIXO DE COMPETÊNCIA, FORMAÇÃO
REQUERIDA;
Menos de 14 pontos – NÍVEL MUITO BAIXO DE COMPETÊNCIA,
UMA FORMAÇÃO INTENSIVA É MESMO NECESSÁRIA!
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