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7.9.2017 A8-0188/336 

Alteração  336 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 

Considerando 18  

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(18) A introdução dos requisitos de 

acessibilidade deve ser feita de forma a 

gerar os menores encargos possíveis para 

os operadores económicos e os 

Estados-Membros, nomeadamente 

mediante a inclusão, no âmbito de 

aplicação, apenas dos produtos e serviços 

que foram cuidadosamente selecionados. 

(18) É necessário introduzir requisitos 

de acessibilidade que permitam a todas as 

pessoas com limitações funcionais, 

nomeadamente as pessoas com 

deficiência, utilizar plenamente os 

produtos, serviços e infraestruturas 

abrangidos pela presente diretiva. Os 

requisitos de acessibilidade devem ser 

introduzidos de forma a gerar os menores 

encargos possíveis para os operadores 

económicos e os Estados-Membros. 

Or. en 

 

 



 

AM\1133817PT.docx  PE605.628v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.9.2017 A8-0188/337 

Alteração  337 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 21-A (novo) 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) «Tecnologia de apoio», qualquer 

artigo, equipamento ou sistema de 

produtos utilizado para aumentar, manter 

ou melhorar as capacidades funcionais 

das pessoas com limitações funcionais, 

nomeadamente as pessoas com 

deficiência; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/338 

Alteração  338 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 

Artigo 3 – n.º 10  

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

10. Os Estados-Membros, tendo em 

contas as condições nacionais, podem 

decidir que as áreas construídas utilizadas 

pelos utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários e as lojas e os centros de 

atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, devem 

cumprir os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência. 

10. Os Estados-Membros garantem 

que as áreas construídas utilizadas pelos 

utentes de serviços de transporte de 

passageiros, incluindo as áreas geridas 

pelos prestadores de serviços e por 

operadores de infraestruturas, bem como as 

áreas utilizadas pelos clientes dos serviços 

bancários e as lojas e os centros de 

atendimento a clientes geridos por 

operadores de serviços de telefonia, 

cumprem os requisitos de acessibilidade 

previstos na secção X do anexo 1, a fim de 

otimizar a sua utilização por pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência. 

Or. en 

 

 



 

AM\1133817PT.docx  PE605.628v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.9.2017 A8-0188/339 

Alteração  339 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 

Artigo 12 – n.° 3 – alínea b) 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios para os operadores económicos 

relativamente às vantagens estimadas para 

as pessoas com deficiência, tendo em conta 

a frequência e a duração da utilização do 

produto ou serviço em causa; 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios adicionais para os operadores 

económicos relativamente às vantagens 

estimadas para as pessoas com limitações 

funcionais, designadamente pessoas com 

deficiência, tendo em conta a frequência e 

a duração da utilização do produto ou 

serviço em causa; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/340 

Alteração  340 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 

Artigo 22 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios para as autoridades competentes 

em causa relativamente às vantagens 

estimadas para as pessoas com deficiência, 

tendo em conta a frequência e a duração da 

utilização do produto ou serviço em causa. 

b) A estimativa dos custos e 

benefícios adicionais para as autoridades 

competentes em causa relativamente às 

vantagens estimadas para as pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente as 

pessoas com deficiência, tendo em conta a 

frequência e a duração da utilização do 

produto ou serviço em causa; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/341 

Alteração  341 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 – linha 2 – coluna 2 – ponto 1 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade, os produtos 

devem ser concebidos e fabricados de 

forma a que sejam acessíveis os seguintes 

elementos: 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência, os produtos devem ser 

concebidos e fabricados de forma a 

cumprir os seguintes requisitos de 

acessibilidade: 

 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem ser fornecidas 

em múltiplos formatos digitais acessíveis; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

ii) ser facilmente compreensíveis; ii) ser facilmente compreensíveis; 

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis; 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada, com contraste suficiente entre 

os caracteres e o fundo, a fim de 

maximizar a sua legibilidade em 

condições de utilização previsíveis; 

b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

fecho, utilização, eliminação) e uma 
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fecho, utilização, eliminação); indicação da marca, do nome e do tipo do 

produto, que devem: 

 i) satisfazer os requisitos previstos na 

alínea a); 

 ii) informar os utilizadores, de forma 

simples e precisa, de que modo o produto 

apresenta características de acessibilidade 

e é compatível com tecnologias de apoio; 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos: 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, prestadas em 

separado ou integradas no produto, que 

devem respeitar o seguinte: 

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; 

i) ser disponibilizadas num formato 

Web acessível e num formato de 

documento eletrónico não Web que seja 

compreensível, percetível e operacional; e 

ii) fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual; 

ii) o fabricante deve enumerar as 

características de acessibilidade do 

produto e explicar de que forma devem 

ser utilizadas, bem como a sua 

compatibilidade com as tecnologias de 

apoio; 

 iii) ser fornecidas em formatos 

alternativos não eletrónicos, mediante 

pedido. Os formatos alternativos não 

eletrónicos podem incluir caracteres de 

grande dimensão, Braille, ou textos fáceis 

de ler; 

d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 

ponto 2; 

d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 

ponto 2; 

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 limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

f) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

f) Se for caso disso, a 

compatibilidade com dispositivos de 

assistência e tecnologias de apoio 

disponíveis a nível internacional e da 
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União, incluindo tecnologias auditivas, 

tais como aparelhos auditivos, 

telebobinas, implantes cocleares e 

dispositivos auditivos de assistência; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/342 

Alteração  342 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 – linha 3 – secção II – coluna 2 – ponto 1 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade, os produtos 

devem ser concebidos e fabricados de 

forma a que sejam acessíveis os seguintes 

elementos: 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência, os produtos devem ser 

concebidos e fabricados de forma a 

cumprir os seguintes requisitos de 

acessibilidade: 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem ser fornecidas 

em múltiplos formatos digitais acessíveis; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

ii) ser facilmente compreensíveis; ii) ser facilmente compreensíveis; 

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis; 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada, com contraste suficiente entre 

os caracteres e o fundo, a fim de 

maximizar a sua legibilidade em 

condições de utilização previsíveis; 

b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 

b) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 
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ponto 2; ponto 2; 

(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 limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

d) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

d) Se for caso disso, a 

compatibilidade com dispositivos de 

assistência e tecnologias de apoio 

disponíveis a nível da União, incluindo 

tecnologias auditivas, tais como aparelhos 

auditivos, telebobinas, implantes cocleares 

e dispositivos auditivos de assistência. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/343 

Alteração  343 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 – linha 4 – secção III – coluna 2 – ponto 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. Os serviços prestados de modo a 

maximizar a sua utilização previsível por 

pessoas com limitações funcionais, 

nomeadamente as pessoas com deficiência, 

devem respeitar o seguinte: 

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 utilizados na prestação 

do serviço devem estar em conformidade 

com as exigências do ponto B 

«Equipamentos terminais com capacidades 

informáticas avançadas conexos, para uso 

dos consumidores»; 

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 ser 

fornecidas em múltiplos formatos digitais 

acessíveis da seguinte forma: 

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; 

i) as informações devem ser 

disponibilizadas num formato Web 

acessível e num formato de documento 

eletrónico não Web que seja 

compreensível, percetível e operacional; 

ii) fornecer alternativas ao conteúdo 

não textual; 

ii) o operador económico deve 

enumerar as características de 

acessibilidade do produto e explicar de 

que forma devem ser utilizadas, bem como 
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a sua compatibilidade com as tecnologias 

de apoio; 

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) as informações eletrónicas, 

incluindo as aplicações em linha e móveis, 

bem como os sítios Web necessários à 

prestação do serviço, devem ser fornecidas 

em conformidade com a alínea c); 

 iv) ser fornecidas em formatos 

alternativos não eletrónicos, mediante 

pedido. Os formatos alternativos não 

eletrónicos podem incluir caracteres de 

grande dimensão, Braille, ou textos fáceis 

de ler; 

(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 os serviços móveis, 

incluindo as aplicações móveis 

necessárias à prestação do serviço, 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) As funções, práticas, estratégias e 

procedimentos, bem como alterações ao 

funcionamento do serviço, que visem dar 

resposta às necessidades das pessoas com 

limitações funcionais, nomeadamente das 

pessoas com deficiência: 

 i) sempre que um serviço permita 

comunicações bidirecionais, deve também 

suportar texto em tempo real em paralelo 

na mesma chamada; 

 ii) sempre que um serviço suporte 

comunicações bidirecionais e seja 

indicado para utilização com serviços de 

retransmissão, deve prever-se suporte de 
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voz, texto em tempo real e/ou vídeo, em 

separado ou em qualquer combinação, 

tanto quando se trata de chamadas 

efetuadas como de chamadas recebidas; 

 iii) sempre que um serviço suporte 

comunicações bidirecionais e seja 

indicado para utilização com serviços de 

emergência, deve prever-se suporte de voz, 

texto em tempo real e/ou vídeo, em 

separado ou em qualquer combinação, 

tanto quando se trata de chamadas 

efetuadas como de chamadas recebidas; 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/344 

Alteração  344 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 – linha 4 – secção III – coluna 2 – ponto A – ponto 1-A (novo) 

  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Serviços de apoio 

 Sempre que disponíveis, os serviços de 

apoio (serviços de assistência técnica, 

centrais de atendimento, serviços de 

retransmissão e serviços de formação) 

devem fornecer informações sobre a 

acessibilidade do serviço e a sua 

compatibilidade com as tecnologias de 

apoio, em modos de comunicação 

acessíveis aos utilizadores com limitações 

funcionais, nomeadamente às pessoas 

com deficiência. 

Or. en 
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7.9.2017 A8-0188/345 

Alteração  345 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

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 – linha 4 – secção III – coluna 2 – ponto B – ponto 1 

 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Conceção e fabrico 1. Conceção e fabrico 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência e as pessoas com dificuldades 

relacionadas com a idade, os produtos 

devem ser concebidos e fabricados de 

forma a que sejam acessíveis os seguintes 

elementos: 

A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas com 

deficiência, os produtos devem ser 

concebidos e fabricados de forma a 

cumprir os seguintes requisitos de 

acessibilidade: 

 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem: 

a) As informações sobre a utilização 

do produto, que figuram no próprio 

produto (rotulagem, instruções, 

advertências) e que devem ser fornecidas 

em múltiplos formatos digitais acessíveis; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

i) estar disponíveis através de vários 

canais sensoriais; 

ii) ser facilmente compreensíveis; ii) ser facilmente compreensíveis; 

iii) ser percetíveis; iii) ser percetíveis; 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

 

iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada, com contraste suficiente entre 

os caracteres e o fundo, a fim de 

maximizar a sua legibilidade em 

condições de utilização previsíveis; 

b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 

b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas (abertura, 
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fecho, utilização, eliminação); 

 

fecho, utilização, eliminação) e uma 

indicação da marca, do nome e do tipo do 

produto, que devem: 

 

 i) satisfazer os requisitos previstos na 

alínea a); 

 ii) informar os utilizadores, de forma 

simples e precisa, de que modo o produto 

apresenta características de acessibilidade 

e é compatível com tecnologias de apoio; 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, que devem 

respeitar os seguintes elementos: 

(c) As instruções de utilização, 

instalação, manutenção, armazenamento e 

eliminação do produto, prestadas em 

separado ou integradas no produto, que 

devem respeitar o seguinte: 

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; 

i) ser disponibilizadas num formato 

Web acessível e num documento 

eletrónico não Web que seja tanto 

percetível como operacional; e 

 

ii) fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual; 

ii) o fabricante deve enumerar as 

características de acessibilidade do 

produto e explicar de que forma devem 

ser utilizadas, bem como a sua 

compatibilidade com as tecnologias de 

apoio; 

 iii) ser fornecidas em formatos 

alternativos não eletrónicos, mediante 

pedido. Os formatos alternativos não 

eletrónicos podem incluir caracteres de 

grande dimensão, Braille, ou textos fáceis 

de ler; 

d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 

ponto 2; 

d) A interface de utilizador do produto 

(manipulação, comandos e feedback, 

entrada-saída), em conformidade com o 

ponto 2; 

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 limitações 

funcionais, em conformidade com o ponto 

2; 

f) A interligação do produto com f) Se for caso disso, a 
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dispositivos de assistência. compatibilidade com dispositivos de 

assistência e tecnologias de apoio 

disponíveis a nível da União, incluindo 

tecnologias auditivas, tais como aparelhos 

auditivos, telebobinas, implantes cocleares 

e dispositivos auditivos de assistência. 

Or. en 

 

 

 

 


