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email: ana.garcia@perfil.com.pt  

É Mestre em “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos” 

pela Universidade de Jaén – Espanha (2014) 

É licenciada em Organização e Gestão de Empresas, pelo 

Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa, 

Lisboa (1986) e pós-graduada em Gestão Financeira pelo 

Instituto Superior de Gestão (1986) e em Gestão Avançada, 

pela Universidade Católica Portuguesa, Lisboa (1992). 

 

Após um percurso efetuado como auditora na KPMG Peat 

Marwick (1986 a 1989) e na análise empresarial de projetos 

de investimento no IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas e ao Investimento, no Ministério da 

Economia (1990 a 2007), dedicou-se à promoção do Turismo 

Acessível em Portugal, como forma de alavancar os direitos 

das Pessoas com Deficiência e suas Famílias. 

Desde 2008 até Setembro de 2012 desenvolve a marca 

Accessible Portugal, criando a primeira empresa em Portugal 

que trabalha na operação, agenciamento e animação turística, 

especialmente dedicados ao público com necessidades 

especiais. http://www.accessibleportugal.com/  

Desde Outubro de 2012, exerce a sua atividade, na prestação 

de serviços de consultoria e formação no sentido de 

impulsionar a acessibilidade, qualificando a oferta turística 

acessível, sendo consultora de referência, nesta matéria, no 

Turismo de Portugal, IP e outras Entidades. 

É autora de diversos artigos científicos publicados; foi 

contratada como perita para diversos estudos relacionados 

com o turismo acessível e foi oradora em diversos Congressos 

e Seminários a nível nacional e internacional. 

 Membro da Direção da ENAT (European Network for Accessible 

Tourism) para o período 2012 – 2016, sendo a representante 

legal desta organização em Portugal: 
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http://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.enatboardbiograp

hies#Ana_Garcia  

 Perita da Comissão Europeia (European Commission - DG 

Enterprise and Industry - Tourism Policy Unit) em trabalhos e 

estudos sobre Turismo Acessível para Todos, nomeadamente no 

grupo de trabalho Seniors Tourism Initiative  «Europe, Best 

Destination for Seniors» (2014), e atualmente pertence ao 

EULSTIB – “European Union Low Season Tourism Initiative 

Board” (2015-2016) (DG Growth), em representação da ENAT. 

 Consultora contratada para o estudo da Comissão Europeia 

“Mapping skills and training needs to improve accessibility in 

tourism services”- apresentado em Bruxelas em Junho 2014. 

 Formadora da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), 

para os Dirigentes do Património classificado pela UNESCO: 

“Património, Acessibilidade e Inclusão” e para os quadros 

técnicos da Rede Portuguesa de Museus: “Museus, 

Acessibilidade e Inclusão”; 

 Formadora certificada (CCP – Certificado de Competências 

Pedagógicas) pelo IEFP - Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, ministrando com frequência a UFCD 7297 – 

“Turismo Inclusivo – Oportunidades e Desafios”. Este 

referencial integra um pacote formativo com 4 módulos 

distintos e complementares, tendo participado na sua 

construção. 

 Vogal da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização para a 

Qualidade no Turismo (CT144) Turismo de Portugal, IP., com 

especial assento na Sub Comissão 8 – Turismo Acessível. 

 Membro de Júri em provas para atribuição do Titulo de 

Especialista (Turismo) na ESEC – Escola Superior de Educação 

de Coimbra. 

 É membro da “R - Reabilitação Urbana” www.r-urb.com, sendo 

responsável pelas questões de acessibilidade e inclusão. 

 Membro da iACT – Unidade de Investigação Inclusão e 

Acessibilidade em Ação (Instituto Politécnico de Leiria) – 

Desenvolve investigação científica transdisciplinar em 

Comunicação, Mediação e Acessibilidade – Projecto IPL + 

Inclusivo: http://iact.ipleiria.pt/member/ana-garcia/  

 Membro do Conselho Consultivo da Provedoria Municipal da 

Lousã, do Cidadão com Incapacidade: http://www.cm-

lousa.pt/grupo_tecnico__provedoria_municipal_das_pessoas_co

m_incapacidade_?m=c203  
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Diversos prémios nacionais e internacionais atribuídos, como 

reconhecimento do trabalho efectuado: 

 Em 2008, na 4ªEdição dos Prémios do Turismo de Portugal, IP - 

“Categoria Serviço”; 

 Em 2010, European Enterprise Awards, pelo desenvolvimento 

do trabalho de internacionalização do projeto Lousã, Destino de 

Turismo Acessível; 

 Em 2011, a Design For All Foundation premeia a marca 

“ACCESSFUTURE”, pelo modelo conceptual aplicado para o 

desenvolvimento de um Destino de Turismo Acessível; 

 Em 2012, a Universidade de Aveiro, atribui o Prémio de 

Inovação Social, no âmbito da Bolsa de Inovação em Turismo, 

uma iniciativa integrada na Conferência Internacional INVTUR 

2012; 

 Em 2014, o Instituto Português da Qualidade, atribui o Prémio 

Normalização, na qualidade de Vogal da CT 144 “Serviços 

Turísticos”. 

 

 


