
 

FEDERAÇÃO EUROPEIA DE GUIAS  

 

T-GUIDE – GUIAR PESSOAS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM 

 

O T-GUIDE é um novo curso de 2 dias que aponta os melhores caminhos de 
como Guiar Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem oferecido pela FEG e 
a ENAT a guias qualificados. Este curso representa o desfecho final do 
projecto - Leonardo subsidiado pela Comunidade Europeia tendo a FEG como 
o seu núcleo principal, de forma a desenvolver a formação contínua (CPD – 
continuing professional development) para guias qualificados.  

Melhorar as suas competências e ter acesso a um crescente mercado para os 
guias podendo eficazmente e de forma consciente contactar com este tipo 
específico de cliente, guiando visitas aos mais diversos locais. 

 

 

 

 



Para conseguir esta certificação os guias têm de completar 4 níveis: 

1. Aprendizagem online em módulos cada um deles com uma avaliação 
final,  

2. Uma avaliação escrita de forma a consolidar o conhecimento adquirido 
nos módulos iniciais, 

3. Assistir presencialmente a um curso interactivo com a duração de dois 
dias e 

4. No prazo máximo de seis meses após a conclusão das três etapas 
anteriores, preparar e guiar um tour real com um grupo de pessoas 
com dificuldades de aprendizagem apresentando no final um relatório, 
o feedback do grupo com uma autoavaliação.      

As etapas 1 e 2 necessitam estar completas de acordo com os requisitos 
exigidos permitindo passar à fase dos dois dias presenciais de curso.  

Os dois dias intensivos de formação, que serão oferecidos em Faro, Portugal, 
como parte das Jornadas Nacionais dos Guias de Portugal/ Encontro Anual 
FEG, envolvem a prática da utilização de uma linguagem simples, melhorando 
o conhecimento dos aspectos funcionais e sociais de deficiências mentais e a 
importância da legislação da EU. Cada formando irá participar em exercícios 
para a identificação de dificuldades de aprendizagem, baseados em 
depoimentos reais e identificar os conceitos de turismo acessível/inclusivo 
através do modelo universal. Irá, ainda, recordar e melhorar as competências 
na organização de visitas, especialmente orientadas para pessoas com 
dificuldades de aprendizagem. 

No primeiro dia, serão desenvolvidas melhorias na comunicação e técnica de 
guiar visitas segundo a formação FEG “The Art of Guiding”. 

Logo que as quatro fases estejam terminadas com sucesso e o participante 
se torna um T-GUIDE Certificado, o nome e a área de qualificação será 
publicada nos sites da FEG e da ENAT e SNATTI. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? … RESULTADOS DA FORMAÇÃO 

 

Todos os guias certificados que queiram alargar as suas competências para 
este nicho de mercado especial poderão ser aceites. 

Apenas os que completarem com sucesso o curso online e a prova escrita, 
serão considerados válidos para participarem nos dois dias de curso 
presencial. 

PRAZOS 

► INSCRIÇÃO E PAGAMENTO TOTAL ATÉ: 

                       

11 de Junho de 2020   



                                      OBJECTIVOS DO CURSO T-GUIDE 

 

- Compreender a importância de preparar minuciosamente a visita 

- Aprender a trabalhar com os cuidadores 

- Compreensão das dificuldades de aprendizagem 

- Avaliar e ajustar a performance do guia a um público especial 

- Uso de uma linguagem simples e compreensível 

- Realizar visitas a pé ou a museus ou a monumentos  

- Lidar com situações complicadas 

- Trabalhar e melhorar a linguagem corporal 

- Desenvolver ajudas visuais apropriadas 

 

                                     MÉTODO DE FORMAÇÃO 

 

 Compreensivo, participativo, positivo, encorajador, interactivo 
 

Duração do Seminário: 

Domingo 29 e Segunda feira dia 30 de Novembro de 2020 

 

9.00-18.00 com 2 coffee breaks am-pm e almoços (incluídos) 

Local da Formação: Eva Senses Hotel Faro 

Número de Participantes: 

Máx. de 10, min. de 8 participantes 

Formadores: 

Maria João Moreira, Guia-Intérprete Nacional, formadora nacional 

credenciada, formadora FEG em acreditação, T-GUIDE  

 

Caso o SNATTI e a FEG verifiquem que há interesse dos colegas e o número  

de vagas disponíveis seja ultrapassado, ponderámos a hipótese de abrir  

um segundo curso com um formador em inglês. 

 

 



 

Preço da Formação:  295 EUR por pax* 

 

Dados Bancários:          SNATTI Nacional  

Conta 0061 3532 0002 

NIB 0007 0006 00135320002 62 

IBAN PT50 0007 0006 0013 5320 0026 2 

SWIFT/BIC BESCPTPL 
 

Confirmação da inscrição após recepção do comprovativo de pagamento que deverá coincidir 
com o momento de registo no curso 

Lista dos participantes será confirmada por ordem da data da inscrição 

A FEG e o SNATTI reserva-se o direito de cancelar o curso se não houver número suficiente de 
participantes 

Não haverá lugar a reembolso em nenhuma situação 

Os formandos que obtiverem nota positiva após completarem todas as fases do T-GUIDE 
receberão um certificado de curso ENAT-FEG T-GUIDE 

Os formandos que não obtiverem nota positiva após completarem todas as fases do T-GUIDE 
receberão uma carta da FEG informando-os do seu resultado final. 

*Preço inclui dois almoços e quatro coffee breaks, formação T-Guide online, avaliação 
escrita, correcção, dois dias de formação em sala, avaliação post-tour, avaliação do 
portfolio, certificado do curso e a promoção web para todos os formandos bem-
sucedidos. 

  

Este curso será realizado nas pré-Jornadas Nacionais dos Guias de Portugal 
(29 e 30 de Novembro) que têm lugar de 01 a 03 de Dezembro de 2020 no 
Funchal, ilha da Madeira.  

 

 

LUGARES LIMITADOS!!! 

RECOMENDA-SE RESERVA O MAIS CEDO POSSÍVEL!!! 

 

 


