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7.9.2017 A8-0188/298 

Alteração  298 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva  

Anexo I – Secção IV – Parte A 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Serviços de comunicação social 

audiovisual e equipamentos com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos, para uso dos consumidores 

Serviços de comunicação social 

audiovisual e equipamentos com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos, para uso dos consumidores 

A. Serviços A. Serviços 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

respeitar os seguintes requisitos: 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas com 

deficiência, os serviços devem cumprir os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos na presente diretiva, e 
devem incluir: 

 

(a) Os produtos utilizados na prestação do 

serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

B «Equipamentos terminais com 

capacidades informáticas avançadas 

conexos, para uso dos consumidores»; 

 

a) Os produtos que os prestadores de 

serviços utilizam na prestação do serviço 

em questão, em conformidade com as 

exigências do Parte B da presente secção; 

(b) As informações sobre o funcionamento 

dos serviços e sobre as suas características 

e funcionalidades em matéria de 

acessibilidade devem respeitar os 

seguintes elementos: 

b) Informações sobre o funcionamento do 

serviço em causa e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade, nomeadamente 

nos guias eletrónicos de programas; 
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(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam gerar 

outros formatos auxiliares que possam ser 

apresentados de diferentes formas e 

através de vários canais sensoriais; 

 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual;   

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c);  

 

 

(c) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que facilite 

a perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional. 

c) Os sítios Web devem ser acessíveis de 

um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, 

permitindo adaptar a apresentação do 

conteúdo, incluindo as funções 

interativas, e prevendo, se necessário, 

uma alternativa eletrónica acessível; e de 

um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional. 

 

(d)  São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

d) Aplicações baseadas em 

dispositivos móveis e TV; 

 

 
d-A)  Informações destinadas a facilitar 

a complementaridade entre serviços de 

assistência; 

 

(e) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

e)  Funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

deficiência, o que poderá ser obtido 

nomeadamente através dos seguintes 

elementos: 

 

 
(i) Legendas para surdos e deficientes 

auditivos bem sincronizadas com o vídeo, 

legíveis, precisas e facilmente 

compreensíveis, por forma a refletir 

eficazmente a informação áudio. Tal 
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inclui o estabelecimento de especificações 

de qualidade que abranjam, pelo menos, o 

tipo e o tamanho da letra, o contraste e 

utilização de cores, bem como, se possível, 

os requisitos necessários para assegurar o 

controlo do utilizador sobre as legendas. 

 

 
ii) Descrições áudio e legendas faladas 

bem sincronizadas com o correspondente 

vídeo. Tal inclui o estabelecimento de 

especificações de qualidade relacionadas 

com a colocação do áudio e a clareza da 

descrição áudio e das legendas faladas, 

bem como os requisitos necessários para 

assegurar o controlo do utilizador sobre as 

mesmas. 

 iii) Interpretação em língua gestual que 

seja rigorosa e compreensível a fim de 

reproduzir efetivamente a informação 

áudio. Tal inclui o estabelecimento de 

requisitos profissionais para os intérpretes 

e especificações de qualidade em relação à 

forma como a interpretação em língua 

gestual é prestada. Caso seja tecnicamente 

possível, devem ser aprovados requisitos 

com vista a garantir o controlo dos 

utilizadores sobre a interpretação em 

língua gestual. 

Or. en 

Justificação 

Para que as pessoas com deficiência possam usufruir corretamente dos serviços de 

comunicação social audiovisual, as portas de acesso aos conteúdos devem ser atualizadas e 

ficar acessíveis. Além disso, é necessário que os prestadores de serviços de comunicação 

audiovisuais estabeleçam livremente padrões de qualidade, dado que os serviços de acesso 

são, cada vez mais, produzidos através de ferramentas automáticas.  
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7.9.2017 A8-0188/299 

Alteração  299 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção II – ponto 1 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

c)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência, 

o que pode ser obtido permitindo a 

utilização de auscultadores pessoais, 

sempre que se exija uma resposta num 

dado espaço de tempo, alertando o 

utilizador através de vários canais 

sensoriais e dando a possibilidade de 

prolongar o tempo de resposta e dispondo 

de teclas e controlos com o contraste 

adequado e tatilmente percetíveis; 

Or. en 

Justificação 

Os requisitos funcionais referidos neste ponto não podem ser apenas uma opção a ponderar 

na abordagem do desenvolvimento da normalização desses produtos. Esses requisitos devem 

ser obrigatórios. 
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7.9.2017 A8-0188/300 

Alteração  300 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – Parte A – ponto 1 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

(e)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias, procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com deficiência e garantir a 

interoperabilidade; tal pode ser 

conseguido apoiando a comunicação por 

voz, vídeo e por texto em tempo real, 

individualmente ou em combinação 

(conversação total) entre dois utilizadores, 

ou entre um utilizador e um serviço de 

emergência. 

Or. en 

Justificação 

Os requisitos funcionais referidos neste ponto não podem ser apenas uma opção a ponderar 

na abordagem do desenvolvimento da normalização desses produtos. Esses requisitos devem 

ser obrigatórios.  
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7.9.2017 A8-0188/301 

Alteração  301 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção III – Parte B – ponto 1 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência e 

garantindo a interoperabilidade; tal pode 

ser conseguido apoiando áudio de alta 

fidelidade, resolução de vídeo que permita 

a comunicação em linguagem gestual, 

texto em tempo real, por si só ou em 

combinação com comunicação por voz e 

vídeo, ou fornecendo meios eficazes que 

permitam o emparelhamento eficaz sem 

fios com tecnologias auditivas; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/302 

Alteração  302 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – Parte B – ponto 1 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

e)  A funcionalidade do produto, 

prevendo funções adaptadas às 

necessidades das pessoas com deficiência, 

o que pode ser conseguido apoiando a 

possibilidade de selecionar, personalizar e 

visualizar serviços de acesso, como a 

legendagem para os surdos e deficientes 

auditivos, a descrição áudio, as legendas 

faladas ou a interpretação em linguagem 

gestual, fornecendo meios eficazes que 

permitam o emparelhamento eficaz sem 

fios com tecnologias auditivas ou 

conferindo ao utilizador controlos para 

ativar serviços de acesso dos utilizadores a 

serviços audiovisuais cujo grau de 

importância seja idêntico ao dos controlos 

dos meios de comunicação primários; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/303 

Alteração  303 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção IV – Parte A – ponto 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

c)  São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com deficiência, nomeadamente 

tornar os serviços móveis, incluindo as 

aplicações móveis necessárias para a 

prestação do serviço, acessíveis de um 

modo coerente e adequado que facilite a 

perceção, a utilização e a compreensão 

pelos utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo robusto que 

facilite a interoperabilidade com vários 

agentes utilizadores e tecnologias 

assistenciais disponíveis na União e a 

nível internacional; 
 Tal abrange serviços como os serviços de 

bilhética inteligente (reservas eletrónicas, 

reserva de bilhetes, etc.) e informação em 

tempo real (horários, informações sobre 

perturbações do tráfego, serviços de 

ligação, viagens com ligações 

intermodais, etc.) e informações de 

serviço adicionais (pessoal das estações, 

elevadores fora de serviço ou serviços 

temporariamente indisponíveis); 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/304 

Alteração  304 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VI – Parte A – ponto 1 – alínea b) – ponto iii) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c); 

iii) Informações eletrónicas, incluindo 

os sítios Web e as aplicações em linha que 

lhes estão associadas necessários à 

prestação do serviço em causa, incluindo 

informações sobre métodos de 

identificação eletrónica, segurança e 

pagamento. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/305 

Alteração  305 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VII – Parte A – ponto 1  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A fim de maximizar a sua 

utilização previsível por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem respeitar os seguintes requisitos:  

 

1. A fim de maximizar a sua 

utilização razoavelmente previsível por 

pessoas com deficiência, os serviços 

devem cumprir os requisitos de 

desempenho funcional estabelecidos na 

presente diretiva, e devem incluir: 

a) Os produtos utilizados na prestação 

do serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do ponto 

B «Produtos»; 

 

a) Os produtos que os prestadores de 

serviços utilizam na prestação do serviço 

em questão, em conformidade com as 

exigências do ponto B da presente secção;  

 

b) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem respeitar 

os seguintes elementos: 

 

b) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as suas 

características e funcionalidades em 

matéria de acessibilidade devem incluir as 

informações disponíveis (metadados) em 

matéria de acessibilidade de produtos e 

serviços;  
 

i) o seu conteúdo deve estar 

disponível em formatos de texto que 

permitam gerar outros formatos 

auxiliares que possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

 

ii) fornecer alternativas ao conteúdo  
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não textual; 

 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea c); 

 

b-A) Informações eletrónicas, incluindo 

as aplicações em linha, bem como os 

dispositivos de leitura de livros 

eletrónicos, que lhes estão associados 

necessários à prestação do serviço; 

 

c) Os sítios Web devem ser acessíveis 

de um modo coerente e adequado que 

facilite a perceção, a utilização e a 

compreensão pelos utilizadores, permitindo 

adaptar a apresentação do conteúdo, 

incluindo as funções interativas, e 

prevendo, se necessário, uma alternativa 

eletrónica acessível; e de um modo que 

facilite a interoperabilidade com vários 

agentes utilizadores e tecnologias 

assistenciais disponíveis na União e a nível 

internacional. 

 

c) Os sítios Web e as aplicações 

baseadas em dispositivos móveis devem 

ser acessíveis de um modo coerente e 

adequado que facilite a perceção, a 

utilização e a compreensão pelos 

utilizadores, permitindo adaptar a 

apresentação do conteúdo, incluindo as 

funções interativas, e prevendo, se 

necessário, uma alternativa eletrónica 

acessível; e de um modo que facilite a 

interoperabilidade com vários agentes 

utilizadores e tecnologias assistenciais 

disponíveis na União e a nível 

internacional. 

 

d) São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

d) São fornecidas informações 

acessíveis com vista à complementaridade 

entre serviços de assistência; 

e) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com limitações funcionais. 

e) São incluídas funções, práticas, 

estratégias e procedimentos, bem como 

alterações ao funcionamento do serviço, 

que visem dar resposta às necessidades das 

pessoas com deficiência, assegurando, 

para o efeito, a navegação ao longo do 

documento, mediante configurações 

dinâmicas, a possibilidade de sincronizar 

conteúdos áudio e texto, tecnologia de 

conversão de texto em discurso, 

permitindo entregas alternativas do 

conteúdo e a sua interoperabilidade com 

uma série de tecnologias assistenciais, por 

forma a poder ser percetível, facilmente 

compreensível, operacional e maximizar a 

compatibilidade com os agentes 

utilizadores. 

 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/306 

Alteração  306 

Marco Zullo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0188/2017 

Morten Løkkegaard 

Requisitos de acessibilidade dos produtos e serviços 

COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD) 

Proposta de diretiva 

Anexo I – Secção VIII – Parte A – ponto 1 – alínea a) – ponto iii)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo os pedidos em linha que lhes 

estão associados necessários à prestação 

do serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b); 

iii) as informações eletrónicas, 

incluindo as aplicações em linha, e as 

informações sobre os métodos de 

identificação eletrónica, segurança e 

pagamento necessárias à prestação do 

serviço devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea b); 

Or. en 

 


