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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 
informações e serviços em linha, essenciais 
para o público.

(1) A evolução para uma sociedade digital 
oferece aos utilizadores novas maneiras de 
acederem à informação e aos serviços. 
Quem disponibiliza informações e 
serviços, como os organismos do setor 
público, conta cada vez mais com a 
Internet para produzir, recolher e 
disponibilizar uma vasta gama de 
informações e serviços em linha, essenciais 
para o público. A este respeito, a 
segurança da transmissão das 
informações e a proteção dos dados 
pessoais revestem-se de uma enorme 
importância.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Acessibilidade da Web» refere-se aos 
princípios e técnicas a observar na 
criação de sítios Web, para tornar o 
conteúdo desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular às pessoas com 
limitações funcionais, nomeadamente as 
pessoas com deficiência. O conteúdo dos 
sítios Web inclui informações textuais e 
não textuais, bem como formulários 
descarregáveis e possibilidades de 

Suprimido
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interação bidirecional, como, por 
exemplo, o processamento de formulários 
digitais, a autenticação e operações como 
o tratamento de processos e pagamentos.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade.

(3) O Plano de Ação da Comissão para 
2011–2015 relativo à administração 
pública em linha apela à tomada de 
medidas no sentido do desenvolvimento 
dos serviços de administração pública em 
linha que garantem a inclusividade e a 
acessibilidade. Simultaneamente, é 
necessário desenvolver esforços 
suplementares para a aplicação eficaz da 
política europeia de infoinclusão, que visa 
reduzir as disparidades na utilização das 
TIC e promover a sua utilização em 
ordem a superar a exclusão e a melhorar 
o desempenho económico, as 
oportunidades de trabalho, a qualidade de 
vida, a participação e a coesão sociais, 
incluindo as consultas democráticas.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Na sua Comunicação intitulada «Uma 
Agenda Digital para a Europa», a 
Comissão anunciou que os sítios Web do 
setor público deveriam estar totalmente 
acessíveis em 2015.

(4) No intuito de implementar «Uma 
Agenda Digital para a Europa», da 
iniciativa Europa 2020, a Comissão
anunciou que os sítios Web do setor 
público e os sítios Web que disponibilizem 
aos cidadãos serviços de interesse geral 
deveriam estar totalmente acessíveis em 
2015.
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O reforço das sinergias entre 
iniciativas emblemáticas como a "Agenda 
Digital para a Europa", as "Novas 
Qualificações e Novos Empregos", a 
"União da Inovação", a "Juventude em 
Movimento", a "Europa Eficiente em 
termos de Recursos" e a "Plataforma 
Europeia contra a Pobreza e a Exclusão 
Social" reveste-se de uma enorme 
importância.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Programa-Quadro de Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Demonstração e o Programa para a 
Competitividade e a Inovação apoiam 
atividades de investigação que visam 
encontrar soluções tecnológicas para os 
problemas da acessibilidade, assim como o 
desenvolvimento dessas soluções.

(5) O Programa-Quadro de Investigação, 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Demonstração e o Programa para a 
Competitividade e a Inovação apoiam 
atividades de investigação que visam 
encontrar soluções tecnológicas para os 
problemas da acessibilidade, assim como o 
desenvolvimento dessas soluções, ao passo 
que no âmbito dos programas-quadro 6 e 
7, a Comissão tem financiado a 
investigação no âmbito do software de 
código fonte aberto (Free, Libre and Open 
Source Software - FLOSS).
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020 baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

(7) A Estratégia Europeia para a 
Deficiência 2010-2020, que visa quebrar 
as barreiras que impedem as pessoas com 
deficiência de participar na vida social em 
condições de plena igualdade, baseia-se na 
Convenção da ONU e prevê ações em 
vários domínios prioritários, 
nomeadamente a acessibilidade da Web, 
com o objetivo de «garantir às pessoas com 
deficiência a acessibilidade de bens e 
serviços, incluindo os serviços públicos, e 
de dispositivos assistenciais».

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores.

(9) O mercado da acessibilidade da Web, 
que cresce a um ritmo notável, compreende 
uma gama de operadores económicos, 
como os que criam os sítios Web ou 
desenvolvem ferramentas de software para 
criar, gerir e testar as páginas Web, os que 
concebem agentes do utilizador, como 
programas de navegação e as tecnologias 
assistenciais conexas, os que implantam 
serviços de certificação e os formadores. A 
este respeito, assumem grande 
importância os esforços desenvolvidos no 
âmbito da Grande Coligação em prol dos 
Empregos Digitais, que vem no 
seguimento do Pacote do Emprego e que 
se endereça aos especialistas das TIC com 
o propósito de dar resposta às lacunas em 
termos de formação, incluindo a literacia 
e as qualificações profissionais neste 
setor.
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os compradores de sítios Web e de 
produtos e serviços conexos têm de pagar 
caro pela oferta de serviços ou ficam na 
dependência de um único fornecedor, 
devido à reduzida concorrência. Os 
fornecedores preferem muitas vezes 
variantes das normas de empresa (suas 
exclusivas), prejudicando as hipóteses 
futuras de interoperabilidade dos agentes 
de utilizador e o acesso ubíquo na União 
Europeia aos conteúdos dos sítios Web. A 
fragmentação das regulamentações 
nacionais reduz as vantagens que poderiam 
advir da partilha de experiências com os 
congéneres nacionais e internacionais na 
resposta à evolução social e tecnológica.

(12) Os compradores de sítios Web e de 
produtos e serviços conexos têm de pagar 
caro pela oferta de serviços ou ficam na 
dependência de um único fornecedor, 
devido à reduzida concorrência. Os 
fornecedores preferem muitas vezes 
variantes das normas de empresa (suas 
exclusivas), prejudicando as hipóteses 
futuras de interoperabilidade dos agentes 
de utilizador e o acesso ubíquo na União 
Europeia aos conteúdos dos sítios Web. A 
fragmentação das regulamentações 
nacionais reduz as vantagens que poderiam 
advir da partilha de experiências com os 
congéneres nacionais e internacionais na 
resposta à evolução social e tecnológica.
Pode-se evitar a dependência dos 
fornecedores exigindo aos fornecedores 
de software que respeitem certas normas e 
aconselhando os clientes a utilizarem os 
fornecedores de programas que publicam 
o código fonte do seu software, o que 
também impediria a espionagem dos 
sistemas públicos. A utilização de 
software de código aberto permitiria que 
os serviços e as aplicações informáticas 
encomendados por um único Estado-
Membro e considerados bons fossem 
duplicados noutros Estados-Membros, 
facilitando assim o desenvolvimento 
conjunto de software, o que, por sua vez, 
melhoraria a interoperabilidade do 
software, reduziria os custos de produção 
e melhoraria a qualidade. Além disso, a 
publicação do código fonte promoveria a 
concorrência e facilitaria a realização de 
concursos competitivos, ao permitir 
mudar de fornecedor de serviços sem 
interromper os serviços e sem precisar de 
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os renovar completamente. A duplicação 
de serviços públicos em linha também 
ajudaria a ter em conta as pessoas 
portadoras de deficiência e outras 
categorias especiais de utilizadores.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

(13) A aproximação das medidas nacionais 
a nível da União, com base num acordo 
sobre requisitos de acessibilidade para os 
sítios Web dos organismos do setor público 
e para os sítios Web das entidades que 
prestam serviços de interesse geral ao 
público, é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os requisitos de acessibilidade da 
Web definidos na presente diretiva são 
tecnologicamente neutros. Apenas indicam 
quais as funcionalidades básicas a 
preencher para que o utilizador conheça, 
utilize ou compreenda um sítio e o seu 
conteúdo. Não especificam o modo de o 
conseguir ou qual a tecnologia que deve ser 
escolhida para um determinado sítio, 
informação em linha ou aplicação. Como 
tal, não constituem um obstáculo à 

(16) Os requisitos de acessibilidade da 
Web definidos na presente diretiva são 
tecnologicamente neutros. Apenas indicam 
quais as funcionalidades básicas a 
preencher para que o utilizador conheça, 
utilize, compreenda e interaja com um 
sítio e o seu conteúdo. Não especificam o 
modo de o conseguir ou qual a tecnologia 
que deve ser escolhida para um 
determinado sítio, informação em linha ou 
aplicação. Como tal, não constituem um 



AD\1006114PT.doc 9/25 PE510.606v02-00

PT

inovação. obstáculo à inovação e estão na origem da 
permanente dinâmica tecnológica e 
societal no que respeita à utilização do 
conteúdo da Web, nomeadamente o 
aumento da utilização de dispositivos 
portáteis.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A interoperabilidade no que respeita à 
acessibilidade da Web deverá basear-se em 
especificações adotadas e utilizadas de 
comum acordo, que maximizem a 
compatibilidade dos conteúdos Web com 
os atuais e futuros agentes de utilizador e 
tecnologias assistenciais. Mais 
especificamente, os conteúdos Web devem 
propor agentes de utilizador com uma 
codificação interna comum da linguagem 
natural, estruturas, relações e sequências, 
assim como dados dos eventuais 
componentes incorporados da interface do 
utilizador. A interoperabilidade beneficia 
assim os utilizadores, permitindo-lhes 
utilizar os seus agentes de utilizador em 
todo o lado para acederem aos sítios Web: 
poderão também beneficiar de maiores 
possibilidades de escolha e de preços 
reduzidos em toda a União. A 
interoperabilidade beneficiará igualmente 
os fornecedores e os compradores de 
produtos e serviços relacionados com a 
acessibilidade da Web.

(17) A interoperabilidade no que respeita à 
acessibilidade da Web deverá basear-se em 
especificações adotadas e utilizadas de 
comum acordo, que maximizem a 
compatibilidade dos conteúdos Web com 
os atuais e futuros agentes de utilizador e 
tecnologias assistenciais. Mais 
especificamente, os conteúdos Web devem 
propor agentes de utilizador com uma 
codificação interna comum da linguagem 
natural, estruturas, relações e sequências, 
assim como dados dos eventuais 
componentes incorporados da interface do 
utilizador. A informação disponível nos 
serviços em linha também deve ser 
acessível através de uma interface de 
programação de aplicação (IPA) aberta. 
Uma IPA aberta incentivará o 
desenvolvimento de tecnologias de apoio à 
procura de informações e encorajará a 
inovação por parte de terceiros. A 
interoperabilidade beneficia assim os 
utilizadores, permitindo-lhes utilizar os 
seus agentes de utilizador em todo o lado 
para acederem aos sítios Web: poderão 
também beneficiar de maiores 
possibilidades de escolha e de preços 
reduzidos em toda a União. A 
interoperabilidade beneficiará igualmente 
os fornecedores e os compradores de 
produtos e serviços relacionados com a 
acessibilidade da Web.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público disponíveis em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Essas informações são uma fonte 
importante de crescimento potencial dos 
serviços em linha inovadores.

(18) Como sublinhado na Agenda Digital 
para a Europa, as autoridades públicas 
devem desempenhar o seu papel na 
promoção dos mercados dos conteúdos em 
linha. Uma forma de os governos 
estimularem os mercados de conteúdos 
consiste em tornar as informações do setor 
público disponíveis em condições de 
transparência, eficácia e não discriminação. 
Por conseguinte, a informação 
proveniente do setor público deve ser 
acessível independentemente da 
plataforma. Também se deve zelar por que 
os serviços públicos funcionem nos 
dispositivos móveis, cujo número está a 
aumentar rapidamente na EU, à medida 
que diminui a proporção dos terminais 
operados com rato. A igualdade de 
tratamento de diferentes sistemas 
operativos, programas de navegação e 
dispositivos é uma fonte importante de 
crescimento potencial de tecnologias 
inovadoras para redes e terminais.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) As autoridades públicas dos 
Estados-Membros devem poder exigir que 
os sítios Web em causa sejam alojados em 
servidores situados no interior da UE, 
para evitar a espionagem por terceiros 
fora da UE ou a fuga de informações e 
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para assegurar que as partes situadas fora 
da UE não possam encerrar serviços que 
são importantes por razões de segurança.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A diretiva deve visar garantir que
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público que são essenciais para a 
população lhe sejam tornados acessíveis 
de acordo com requisitos comuns. Esses 
tipos foram identificados no exercício de 
análise comparativa da administração 
pública em linha realizado em 20011 e 
serviram de base à lista do anexo.

(19) A diretiva deve visar garantir que os
sítios Web de organismos do setor público 
que são essenciais para a população sejam
inteiramente acessíveis às pessoas com 
deficiência, para que possam viver 
independentemente e participar 
plenamente em todos os aspetos da vida, 
tal como previsto na UNCRPD. A 
identificação desses sítios Web deve 
incluir sítios Web que disponibilizem 
serviços de interesse geral.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os Estados-
Membros, o grau de conformidade dos 
sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web dos 
organismos do setor público até todas as 
posteriores atualizações do seu conteúdo. 
Um método de monitorização harmonizado 
deve prever um modo de verificar, 
uniformemente em todos os Estados-
Membros, o grau de conformidade dos 
sítios Web com os requisitos de 
acessibilidade, a recolha de amostras 
representativas e a periodicidade da 

                                               
1 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/egovernment-indicators-benchmarking-eeurope
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monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva.

monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar anualmente os resultados 
da monitorização e, de um modo mais 
geral, a lista de ações empreendidas em 
aplicação da presente diretiva. Esses 
relatórios devem ser colocados à 
disposição do público. A Comissão deve 
apresentar um resumo desses relatórios e 
apresentá-lo ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar.

(25) Num quadro harmonizado, o setor dos 
criadores de sítios Web deverá encontrar 
menos barreiras ao exercício das suas 
atividades no mercado interno, ao mesmo 
tempo que os custos para os governos e 
outras entidades que contratem produtos e 
serviços relativos à acessibilidade da Web 
deverão baixar, o que contribuiria para o 
crescimento económico e o emprego.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 

(27) Para assegurar condições uniformes de 
execução das disposições pertinentes da 
presente diretiva, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão. O 
procedimento de exame deve ser utilizado 
para definir o método a empregar pelos 
Estados-Membros para monitorizar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com esses requisitos. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para a 
determinação das modalidades pelas quais 
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os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão.

os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão o resultado dessa monitorização. 
Essas competências devem ser exercidas 
em conformidade com o Regulamento 
(UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios 
gerais relativos aos mecanismos de 
controlo pelos Estados-Membros do 
exercício das competências de execução 
pela Comissão. Deve ser dada especial 
atenção à composição do comité 
consultivo no que diz respeito à 
participação de representantes das 
pessoas com deficiência e dos idosos.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com deficiência.

1. A presente diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
relativas à acessibilidade do conteúdo dos 
sítios Web dos organismos do setor público 
para todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com limitações funcionais, 
nomeadamente as pessoas com deficiência 
e a terceira idade.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Segundo a UNCRPD, as pessoas com 
deficiência são aquelas que têm 
incapacidades prolongadas de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, as 
quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstar à sua 
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participação plena e efetiva na sociedade, 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, cujos tipos são especificados no 
anexo.

2. A diretiva estabelece as regras segundo 
as quais os Estados-Membros devem tornar 
acessível o conteúdo dos sítios Web 
pertencentes a organismos do setor 
público, nomeadamente os que 
disponibilizam serviços de interesse geral 
e os que são especificados no anexo.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A expressão «acessibilidade da 
Internet» refere-se aos princípios e 
técnicas a observar na construção de 
páginas eletrónicas, para tornar o 
conteúdo dessas páginas acessível a todos 
os utilizadores, em particular aos 
portadores de deficiência e às pessoas da 
terceira idade. O conteúdo dos sítios Web 
inclui informações textuais e não textuais, 
bem como formulários descarregáveis e 
possibilidades de interação bidirecional, 
como, por exemplo, o processamento de 
formulários digitais, a autenticação e 
operações como o tratamento de processos 
e pagamentos.
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Organismo do setor público»: o
Estado, as autoridades regionais ou locais, 
os organismos de direito público, na aceção 
do artigo 1.º, n.º 9, da Diretiva 
2004/18/CE, e as associações formadas por 
uma ou várias dessas autoridades ou por 
um ou vários desses organismos de direito 
público.

(8) "Organismo do setor público": as 
instituições da União nos 
Estados-Membros (por exemplo, a 
representação da Comissão nos 
Estados-Membros e o Gabinete de 
Informação do Parlamento Europeu nos 
Estados-Membros) e as autoridades 
regionais ou locais, os organismos de 
direito público, na aceção do artigo 1.º, 
n.º 9, da Diretiva 2004/18/CE, e as 
associações formadas por uma ou várias 
dessas autoridades ou por um ou vários 
desses organismos de direito público, bem 
como os organismos que prestam serviços 
de interesse geral e/ ou de interesse 
económico geral.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) “Terminal”, neste contexto, 
qualquer dispositivo que permita utilizar 
um agente utilizador, como referido na 
presente Diretiva.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) “Dispositivos móveis”, neste 
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contexto, terminais móveis que podem ser 
controlados sem um outro rato.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) “Dependência do vendedor”, uma 
situação em que é de tal modo difícil para 
o cliente mudar de prestador de serviços 
que o mesmo pode ser considerado 
dependente do seu prestador de serviços,
que, por sua vez, pode explorar a relação 
de dependência aumentando muito os 
preços antes de ser vantajoso para o 
cliente ponderar uma mudança de 
prestador de serviços.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-D) "Independência da plataforma”, 
neste contexto, a possibilidade de - dentro 
dos limites do razoável - utilizar um 
serviço em linha, independentemente do 
sistema operativo, do terminal e do 
programa de navegação. Na prática, 
portanto, um serviço independente da 
plataforma respeita as normas e não 
obriga, por exemplo, a dispor de extensões 
dos navegadores que só existem para 
certos programas de navegação ou 
sistemas operativos.
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo a adaptabilidade da apresentação 
do conteúdo e a interação, quando 
necessário, oferecendo uma alternativa 
eletrónica acessível;

(a) de um modo coerente e adequado do 
ponto de vista da perceção, da utilização e 
da compreensão pelos utilizadores, 
incluindo as pessoas com deficiência e a
terceira idade, bem como a adaptabilidade 
da apresentação do conteúdo e a interação;

Justificação

Os sítios Web devem ser concebidos de forma a serem acessíveis a todos os utilizadores, para 
assegurar que todos os utilizadores tenham acesso ao mesmo conteúdo.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de um modo que facilite a 
interoperabilidade com uma série de 
agentes de utilizador e tecnologias 
assistenciais a nível da União e a nível 
internacional.

(b) de um modo que facilite a 
interoperabilidade com uma ampla 
diversidade de agentes de utilizador, 
dispositivos e tecnologias assistenciais a 
nível da União e a nível internacional. Os 
diferentes sistemas operativos, programas 
de navegação e dispositivos devem ser 
tratados em pé de igualdade. Os sítios 
Web do setor público devem ser acessíveis 
independentemente da plataforma e com 
recurso a dispositivos móveis.

Justificação

A crescente utilização de dispositivos portáteis coloca em questão o pc, o ecrã, o teclado e o 
rato tradicionais.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 8.º, com o objetivo de 
especificar melhor, se necessário, os 
requisitos de acessibilidade da Web a que 
se refere o n.º 1.

3. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 8.º, com o objetivo de 
especificar melhor, se necessário, os 
requisitos de acessibilidade da Web a que 
se refere o n.º 1, que devem estar em 
consonância com os princípios da 
neutralidade tecnológica e facilitar o uso 
e o desenvolvimento do FOSS.

Justificação

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific 
requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent 
solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all 
users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain 
devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible 
web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the 
users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The 
facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS 
engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical 
changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand 
for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of 
licensing and not of a certain technology.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem prever 
mecanismos apropriados de consulta das 
partes interessadas relevantes sobre a 
acessibilidade da Web e tornar públicos 
todos os desenvolvimentos a nível da 
política para a acessibilidade da Web, 
assim como as experiências e constatações 

3. Os Estados-Membros devem prever
mecanismos apropriados de consulta das 
partes interessadas e das organizações
relevantes, que representam os interesses 
das pessoas com deficiência e dos idosos,
sobre a acessibilidade da Web e tornar 
públicos todos os desenvolvimentos a nível 
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a nível da verificação da conformidade 
com os requisitos de acessibilidade da 
Web.

da política para a acessibilidade da Web, 
assim como as experiências e constatações 
a nível da verificação da conformidade 
com os requisitos de acessibilidade da 
Web.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório anual a que se 
refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

4. Os Estados-Membros devem cooperar a 
nível da União com as partes interessadas 
da indústria, dos parceiros sociais e da 
sociedade civil, assumindo a Comissão o 
papel de facilitadora, para avaliarem, para 
efeitos de elaboração do relatório anual a 
que se refere o artigo 7.º, n.º 4, a evolução 
do mercado e da tecnologia e os progressos 
a nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas. Especial atenção deve ser 
concedida à competitividade das empresas 
do setor, em especial às PME, a fim de 
que não sejam impostos quaisquer 
encargos extra ao seu funcionamento.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem exigir 
que os sítios Web em causa sejam 
alojados em servidores situados no 
interior da EU por razões de segurança.
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Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
anualmente, num relatório, o resultado da 
monitorização efetuada em conformidade 
com o n.º 4, incluindo os dados de medição 
e, se adequado, a lista dos sítios Web a que 
se refere o artigo 1.º, n.º 3.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
anualmente, num relatório, o resultado da 
monitorização efetuada em conformidade 
com o n.º 4, incluindo os dados de medição 
e, se adequado, a lista dos sítios Web a que 
se refere o artigo 1.º, n.º 3. Esses relatórios 
são colocados à disposição do público.

Alteração35

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos os delegados a 
que se referem os artigos 3.º e 5.º é 
conferido por um período indeterminado, a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

2. O poder de adotar atos os delegados a 
que se referem os artigos 3.º e 5.º é 
conferido por um período de cinco anos, a 
contar da data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um comité,
que será um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida por um comité. 
As pessoas com deficiência, os idosos e as 
organizações que os representam devem 
participar no comité consultivo para 
analisarem quaisquer especificações 
futuras dos requisitos de acessibilidade da 
Web. Tratar-se-á de um comité na aceção 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
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Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão faz 
uma avaliação da sua aplicação.

No prazo de três anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva, a Comissão faz 
uma avaliação da sua aplicação e torna 
públicos os resultados desta avaliação.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Anexo I – título 1

Texto da Comissão Alteração

Tipos de sítios Web de organismos do 
setor público

Lista dos sítios Web em questão

Alteração 39

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Prestações da segurança social: 
subsídios de desemprego, abonos de 
família, despesas médicas (reembolso ou 
regularização direta), bolsas de estudo

(3) Prestações da segurança social: 
subsídios de desemprego, abonos de 
família, despesas médicas (reembolso ou 
regularização direta), bolsas de estudo, 
ajudas sociais à habitação, prestações de 
invalidez, subsídios de transporte, etc.; 
instituições e serviços sociais;

Alteração 40

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Documentos pessoais: passaportes ou 
cartas de condução

(4) Documentos pessoais: passaportes ou 
bilhetes de identidade, cartas de condução 
e outros documentos emitidos pelas 
autoridades, assim como documentos 
comprovativos da formação ou das 
competências profissionais

Alteração 41

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Comunicação de incidentes de 
incêndio às autoridades

Alteração 42

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Agências dedicadas a questões 
relacionadas com os direitos 
fundamentais (por exemplo, organismos 
de luta contra a discriminação, 
autoridades, tribunais, provedores de 
justiça, etc.)

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Bibliotecas públicas, por ex. catálogos (8) Bibliotecas públicas, por ex. catálogos 
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e ferramentas de pesquisa e ferramentas de pesquisa, museus 
nacionais e galerias

Alteração 44

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade

(10) Inscrição no Ensino 
Superior/ Universidade, formação 
profissional e escolas, estabelecimentos de 
formação, instituições e estabelecimentos 
de ensino, que beneficiam de assistência

Alteração 45

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Serviços relacionados com a saúde: 
aconselhamento interativo sobre os 
serviços disponíveis, serviços em linha 
para pacientes, marcação de consultas.

(12) Serviços relacionados com a saúde: 
assistência médica de urgência,
aconselhamento interativo sobre os 
serviços disponíveis, serviços em linha 
para pacientes, marcação de consultas.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Sítios Web dedicados às pessoas 
com deficiência e aos idosos
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Alteração 47

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Concursos públicos e propostas 
relativas a fundos da União, subvenções 
nacionais e locais relevantes

Alteração 48

Proposta de diretiva
Anexo 1 – ponto 12-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-C) Transportes públicos

Alteração 49

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 13 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13) Informações ao público

Alteração 50

Proposta de diretiva
Anexo – ponto 14 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14) Serviços de emergência 112
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