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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
acessibilidade dos sítios Web dos organismos do setor público
(COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0721),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0394/2012),

 Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Após consulta ao Comité das Regiões,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Título 

Texto da Comissão Alteração

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público

relativa à acessibilidade dos sítios Web dos 
organismos do setor público e dos sítios 
Web geridos por entidades que prestam 

                                               
1 A aguardar publicação no Jornal Oficial.
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serviços básicos à população.

Or. en

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

Suprimido

Or. en

Alteração 3

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 

(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 geridos por entidades 
que prestam serviços básicos à população, 
é necessária para acabar com a 
fragmentação. Reduzirá a incerteza para os 
criadores de sítios Web e promoverá a 
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tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

interoperabilidade. A observância de 
requisitos de acessibilidade 
tecnologicamente neutros não dificultará e 
possivelmente até estimulará a inovação.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços em linha do setor público e 
receber serviços e informações que 
facilitarão o exercício dos seus direitos em 
toda a União, nomeadamente o seu direito 
a circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

(15) Os cidadãos devem beneficiar de 
maiores possibilidades de acesso aos 
serviços públicos em linha e receber 
serviços e informações que facilitarão o 
exercício dos seus direitos em toda a 
União, nomeadamente o seu direito a 
circularem e a residirem livremente no 
território da União e a sua liberdade de 
estabelecimento e de prestação de serviços.

Or. en

Alteração 5

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 2001 e 
serviram de base à lista do anexo.

(19) A diretiva deve visar garantir que 
todos os sítios Web de organismos do setor 
público e sítios Web geridos por entidades 
que prestam serviços básicos que são 
essenciais para a população lhe sejam 
tornados acessíveis de acordo com 
requisitos comuns. Os tipos de sítios Web 
geridos por entidades que prestam 
serviços básicos a abranger pela presente 
diretiva deverão ser enumerados na lista 
do anexo.
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Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A presente diretiva estabelece 
requisitos de acessibilidade da Web para 
certos tipos de sítios Web de organismos 
do setor público. A fim de facilitar a 
conformidade dos sítios Web em causa 
com tais requisitos, é necessário conferir a 
presunção de conformidade aos sítios Web 
em causa que cumpram as normas 
harmonizadas que sejam elaboradas e 
publicadas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à normalização europeia, que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e revoga a Decisão 
87/95/CEE e a Decisão n.º 1673/2006/CE, 
com vista à formulação de especificações 
técnicas detalhadas para esses requisitos. 
Em conformidade com este regulamento, 
os Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu devem poder apresentar objeções 
às normas harmonizadas que considerem 
não satisfazer inteiramente os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos na 
presente diretiva.

(20) A presente diretiva estabelece 
requisitos de acessibilidade da Web para 
todos os sítios Web de organismos do setor 
público e sítios Web geridos por entidades 
que prestam serviços básicos. A fim de 
facilitar a conformidade dos sítios Web em 
causa com tais requisitos, é necessário 
conferir a presunção de conformidade aos 
sítios Web em causa que cumpram as 
normas harmonizadas que sejam 
elaboradas e publicadas em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 1025/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à normalização europeia, com vista à 
formulação de especificações técnicas 
detalhadas para esses requisitos. Em 
conformidade com este regulamento, os 
Estados-Membros e o Parlamento Europeu 
devem poder apresentar objeções às 
normas harmonizadas que considerem não 
satisfazer inteiramente os requisitos de 
acessibilidade da Web estabelecidos na 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 7

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 
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.

(24) A conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web deve ser 
continuamente monitorizada, desde a 
criação inicial do sítio Web em causa 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 
monitorização. Os Estados-Membros 
devem comunicar regularmente os 
resultados da monitorização e, de um modo 
mais geral, a lista de ações empreendidas 
em aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para garantir que os sítios Web em 
causa sejam tornados acessíveis de acordo 
com os requisitos de acessibilidade da Web 
estabelecidos pela presente diretiva, deve 
ser delegado na Comissão o poder para 
adotar atos em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, para especificar 
melhor, se necessário, esses requisitos e 
determinar a norma europeia ou as partes 
da mesma que, na ausência de normas 

(26) Para garantir que os sítios Web em 
causa sejam tornados acessíveis de acordo 
com os requisitos de acessibilidade da Web 
estabelecidos pela presente diretiva e que 
esses requisitos sejam claros e 
compreensíveis para as partes 
interessadas implicadas na aplicação da 
diretiva, nomeadamente para os criadores 
externos de sítios Web e funcionários 
permanentes das administrações públicas, 
deve ser delegado na Comissão o poder 
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harmonizadas, conferirão presunção de 
conformidade com os requisitos de 
acessibilidade da Web aos sítios Web em 
causa que cumpram essas normas ou 
partes das mesmas. É particularmente 
importante que, durante o seu trabalho 
preparatório, a Comissão proceda às 
consultas adequadas, inclusive de peritos. 
Quando preparar e redigir atos delegados, a 
Comissão deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

para adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, para 
fornecer, se necessário, informações mais 
pormenorizadas sobre esses requisitos, 
sem os alterar, e determinar as normas 
europeias ou as partes das mesmas que, na 
ausência de normas harmonizadas, 
conferirão presunção de conformidade com 
os requisitos de acessibilidade da Web aos 
sítios Web em causa que cumpram essas 
normas ou partes das mesmas. É 
particularmente importante que, durante o 
seu trabalho preparatório, a Comissão 
proceda às consultas adequadas, inclusive 
de peritos. Quando preparar e redigir atos 
delegados, a Comissão deverá assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 
diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes 
Estados-Membros, e pode, pois, ser mais 
bem alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 

(28) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, a saber, a criação de um 
mercado harmonizado da acessibilidade 
dos sítios Web dos organismos do setor 
público e dos sítios Web geridos por 
entidades que prestam serviços básicos à 
população, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros, por 
requerer a harmonização de regras 
diferentes, atualmente vigentes nos 
sistemas jurídicos dos diferentes Estados-
Membros, e pode, pois, ser mais bem 
alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas de acordo com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
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artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo,

conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não vai além do 
necessário para atingir aquele objetivo,

Or. en

Alteração 10

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 
e dos sítios Web geridos por entidades que 
prestam serviços básicos à população para 
todos os utilizadores, em particular as 
pessoas com deficiência.

Or. en

Alteração 11

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 
e dos sítios Web geridos por entidades que 
prestam serviços básicos à população, 
cujos tipos são especificados no anexo.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web do setor público
para além daqueles a que se refere o n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem tornar a 
aplicação da presente diretiva extensível a 
outros tipos de sítios Web para além 
daqueles a que se refere o n.º 2.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não se aplica às 
microempresas, na aceção da 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

-1-A) "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 
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direito público.

Or. en

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

-1-B) "Sítios Web pertencentes a 
organismos do setor público": sítios Web 
criados, adquiridos, mantidos ou 
cofinanciados por organismos do setor 
público.

Or. en

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

-1-C) "Sítios Web geridos por entidades 
que prestam serviços básicos": sítios Web 
referidos no anexo.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Sítios Web em causa»: os sítios a que 
se refere o artigo 1.º, n.º 2, da presente 
diretiva.

(1) "Sítios Web em causa": todas as 
versões dos sítios Web a que se refere o 
artigo 1.º, n.º 2, da presente diretiva, 
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incluindo daqueles que foram criados 
para acesso em dispositivos móveis ou 
através de qualquer outro meio.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Conteúdo dos sítios Web»: as 
informações a comunicar ao utilizador 
através de um agente de utilizador, 
incluindo o código ou a marcação 
(mark-up) que define a estrutura, a 
apresentação e as interações do conteúdo.

(2) "Conteúdo dos sítios Web": as 
informações e as componentes da 
interface do utilizador a comunicar ao 
utilizador através de um agente de 
utilizador, incluindo o código ou a 
marcação (mark-up) que define a estrutura, 
a apresentação e as interações do conteúdo. 
O conteúdo dos sítios Web inclui 
informações textuais e não textuais, bem 
como formulários e documentos 
descarregáveis e possibilidades de 
interação bidirecional, como, por 
exemplo, o processamento de formulários 
digitais e a conclusão de procedimentos 
de autenticação, identificação e 
pagamento. O conteúdo de sítios Web 
inclui igualmente funções asseguradas 
por sítios Web que são exteriores ao sítio 
Web em causa, nomeadamente através da 
utilização de ligações Web, na condição 
de que as informações e os serviços só 
sejam disponibilizados ao utilizador no 
sítio Web externo.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3
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Texto da Comissão Alteração

(3) «Agente de utilizador»: qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
Web para os utilizadores, incluindo 
programas de navegação para a Web, 
leitores multimédia, módulos/acessórios e 
outros programas que ajudem a extrair e 
entregar conteúdos Web e a com eles 
interagir.

(3) "Agente de utilizador": qualquer 
software que extraia e apresente conteúdos 
de sítios Web para os utilizadores, 
incluindo programas de navegação para a 
Web, leitores multimédia, 
módulos/acessórios e outros programas que 
ajudem a extrair e entregar conteúdos de 
sítios Web e a com eles interagir, 
independentemente do dispositivo 
utilizado nessa interação. Se uma 
aplicação móvel oferecer um pacote de 
serviços idêntico ou mais complexo do 
que o sítio Web em causa, a presente 
definição é igualmente aplicável à 
interface e ao modo de funcionamento 
dessa aplicação.

Or. en

Alteração 20

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-A) "Acessibilidade da Web": princípios 
e técnicas a observar na conceção dos 
sítios Web em causa, para tornar o 
conteúdo desses sítios acessível a todos os 
utilizadores, em particular aos portadores 
de deficiências. O termo "acessibilidade 
da Web" refere-se, nomeadamente, a 
princípios e técnicas que melhoram a 
perceção, a navegação, a utilização e a 
compreensão dos utilizadores e abrange o 
recurso a tecnologias assistenciais ou a 
comunicação aumentativa e alternativa.  

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(8-B) "Tecnologia assistencial": todo o 
artigo, equipamento ou sistema de 
produtos, adquirido comercialmente 
enquanto tal ou alterado, personalizado e 
utilizado para aumentar, manter ou 
melhorar as capacidades funcionais de 
pessoas com deficiência. 

Or. en

Alteração 23

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 

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

da utilização, da interação e da 
compreensão pelos utilizadores, incluindo 
a adaptabilidade da apresentação do 
conteúdo e, quando necessário, oferecendo 
uma alternativa eletrónica acessível;

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 3 – nº. 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 permita a 
interoperabilidade com uma série de 
agentes de utilizador e tecnologias 
assistenciais a nível da União e a nível 
internacional.

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar o 
disposto no n.º 1 a partir de 31 de 
dezembro de 2015, o mais tardar.

Suprimido

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3



PE513.011v01-00 18/34 PR\937414PT.doc

PT

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 
fornecer, se necessário, informações mais 
pormenorizadas sobre os requisitos de 
acessibilidade da Web a que se refere o 
n.º 1, sem os alterar.  

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem diligenciar 
no sentido de os sítios Web em causa 
fornecerem uma declaração sobre a sua 
acessibilidade, designadamente sobre a sua 
conformidade com a presente diretiva, e, 
eventualmente, informações adicionais 
sobre acessibilidade para apoio aos 
utilizadores.

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que os sítios Web em causa forneçam uma 
declaração sobre a sua acessibilidade, 
designadamente sobre a sua conformidade 
com a presente diretiva, e, eventualmente, 
informações adicionais sobre 
acessibilidade para apoio aos utilizadores. 
Essas informações devem ser prestadas 
em formatos acessíveis.

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme definidos no artigo 3.º, a todos 
os sítios Web de organismos do setor 

2. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para facilitar a aplicação dos 
requisitos de acessibilidade da Web, 
conforme estabelecidos no artigo 3.º, n.º1,
a todos os sítios Web para além dos sítios 



PR\937414PT.doc 19/34 PE513.011v01-00

PT

público para além dos sítios Web em 
causa, em particular aos sítios Web de 
organismos do setor público abrangidos 
por legislação nacional em vigor ou por 
medidas nacionais pertinentes relativas à 
acessibilidade da Web.

Web em causa, em particular aos sítios 
Web abrangidos por legislação nacional em 
vigor ou por medidas nacionais pertinentes 
relativas à acessibilidade da Web.

Or. en

Alteração 29

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 e da sociedade civil, 
assumindo a Comissão o papel de 
facilitadora, para avaliarem, para efeitos de 
elaboração do relatório periódico a que se 
refere o artigo 7.º-A, a evolução do 
mercado e da tecnologia e os progressos a 
nível da acessibilidade da Web, assim 
como para partilharem as melhores 
práticas.

Or. en

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título

Texto da Comissão Alteração

Monitorização e apresentação de 
relatórios

Monitorização

Or. en
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Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem monitorizar 
continuamente a conformidade dos sítios 
Web em causa com os requisitos de 
acessibilidade da Web, utilizando o método 
previsto no n.º 4. 

1. Os Estados-Membros devem monitorizar 
continuamente a conformidade dos sítios 
Web em causa com os requisitos de 
acessibilidade da Web, utilizando o método 
previsto no n.º 4. Para o efeito, cada 
Estado-Membro deve designar uma 
autoridade competente. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre as autoridades 
competentes designadas até 30 de junho 
de 2014.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades competentes 
designadas devem ser também 
responsáveis pelo seguimento das 
denúncias dos utilizadores ou de outras 
partes interessadas no que respeita à 
inobservância dos requisitos de 
acessibilidade dos sítios Web em causa, 
conforme estabelecido no artigo 3.º, n.º 1.
Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informarem os 
utilizadores ou outras partes interessadas 
sobre a possibilidade de apresentação de 
denúncias a que se refere o parágrafo 1 
às autoridades competentes designadas.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão deve criar um grupo de 
trabalho, constituído por representantes 
da Comissão e por representantes 
designados pelos Estados-Membros, que, 
a convite da Comissão, se reúna 
regularmente para debater os resultados 
da monitorização e partilhar boas práticas 
no que se refere à execução da presente 
diretiva.

Or. en

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Esse relatório deve abranger 
igualmente as ações levadas a cabo em 
aplicação do artigo 6.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esses atos 
de execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 9.º, n.º 3. O método será publicado 
no Jornal Oficial da União Europeia.

4. A Comissão estabelece, por meio de atos 
de execução, o método de monitorização 
da conformidade dos sítios Web em causa 
com os requisitos para a acessibilidade da 
Web enunciados no artigo 3.º. Esse método 
deve ser transparente, transferível, 
comparável, reproduzível e estabelecido 
em concertação com as partes 
interessadas pertinentes da sociedade civil 
e da indústria, incluindo, nomeadamente, 
representantes de organizações de pessoas 
com deficiência. Esses atos de execução 
são adotados segundo o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 9.º, n.º 3. O 
método será publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As disposições relativas aos relatórios 
que os Estados-Membros devem enviar à 

Suprimido
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Comissão são estabelecidas pela 
Comissão por meio de atos de execução. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Relatórios

1. Os Estados-Membros devem transmitir 
regularmente à Comissão, por relatório, 
os resultados da monitorização efetuada 
de acordo com o artigo 7.º, incluindo os 
resultados relativos aos dados de medição 
e, se adequado, a lista dos sítios Web 
referidos no artigo 1.º, n.º 3. Esse 
relatório deve ser divulgado ao público em 
formatos facilmente acessíveis.
2. O relatório deve igualmente abranger 
as ações conduzidas em aplicação do 
artigo 6.º, incluindo eventuais conclusões 
gerais elaboradas por autoridades 
competentes relevantes com base na 
monitorização. 
3. As disposições relativas aos relatórios 
que os Estados-Membros devem enviar à 
Comissão são estabelecidas pela 
Comissão por meio de atos de execução. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 9.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
Sanções

Os Estados-Membros estabelecem o 
regime de sanções aplicável em caso de 
infração às disposições legais nacionais 
adotadas nos termos da presente diretiva e 
tomam as medidas necessárias para 
garantir a respetiva aplicação. Essas 
sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.
Os Estados-Membros devem notificar 
essas disposições à Comissão até 
30 de junho de 2014, e devem notificá-la 
sem demora de qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
as medidas referidas no artigo 3.º, n.º1, 
em conformidade com o seu quadro 
administrativo, institucional e jurídico, a 
todos os sítios Web:
(a) pertencentes a organismos do setor 
público a nível nacional, até 31 de 
dezembro de 2016,
(b) pertencentes a organismos do setor 
público a nível regional, até 31 de 
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dezembro de 2018,
(c) pertencentes a organismos do setor 
público a nível local, até 31 de dezembro 
de 2020,
(d) geridos por entidades que prestam 
serviços básicos, cujos tipos são 
especificados no anexo, até 31 de 
dezembro de 2020.

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 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.

O mais tardar até...*, a Comissão faz uma 
avaliação da aplicação da presente diretiva
e apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho. Esse relatório 
deverá avaliar se a diretiva atingiu os seus 
objetivos, em particular no que se refere 
ao reforço da acessibilidade dos sítios 
Web, tendo em conta a convergência de 
tecnologias e a utilização de outras 
tecnologias e dispositivos para aceder a 
conteúdos em linha. 
___________
* JO: inserir a data: três anos após a data 
de entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

Tipos de sítios Web de organismos do Tipos de sítios Web geridos por entidades 
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setor público que prestam serviços básicos à população

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Impostos sobre o rendimento: 
declaração, notificação de avaliação

(1) Serviços de fornecimento de gás, 
aquecimento, eletricidade e água.

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Serviços de procura de empregos pelos 
serviços de emprego

(2) Serviços relacionados com os 
transportes.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Anexo I – 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) Serviços postais.

Or. en
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Alteração 46

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Documentos pessoais: passaportes ou 
cartas de condução

(4) Rede e serviços de comunicações 
eletrónicas.

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Registo automóvel (5) Serviços bancários e de seguros de 
base (nomeadamente contas de 
pagamentos de base, seguros de habitação 
e de recheio, seguros de vida ou seguros 
de saúde). 

Or. en

Alteração 48

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Pedido de autorização de construção (6) Ensino básico, secundário e superior.

Or. en
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Alteração 49

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Declaração à polícia (p. ex. em caso de 
roubo)

(7) Regimes de segurança social 
obrigatórios e complementares, 
organizados de diversas formas 
(mutualistas ou profissionais), que 
cobrem os principais riscos de vida, como 
os relacionados com a saúde, a velhice, os 
acidentes de trabalho, o desemprego, a 
reforma e a deficiência.

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Serviços relacionados com a saúde.

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Pedido e entrega de certidões de 
nascimento ou de casamento

(9) Serviços de acolhimento de crianças.

Or. en
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Inscrição no Ensino Superior / 
Universidade

(10) Outros serviços essenciais prestados 
diretamente à população para facilitar a 
inclusão social e a salvaguarda dos 
direitos fundamentais (nomeadamente, 
serviços de assistência a pessoas 
confrontadas com crises pessoais como 
dívidas ou desemprego, serviços de 
reintegração e de reabilitação, serviços de 
habitação social para cidadãos 
carenciados ou grupos socialmente 
desfavorecidos).

Or. en

Alteração 53

Proposta de diretiva
Anexo I – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Comunicação de mudança de 
residência

Suprimido

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Anexo I – 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.

Suprimido
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Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Na era digital, as informações e os serviços são cada vez mais disponibilizados em linha. Por 
conseguinte, o número de sítios Web dos setores público e privado está rapidamente a 
aumentar. Atualmente, são já mais de 761 000 os sítios Web do setor público reservados à 
oferta de informações e serviços. Contudo, até à data, menos de 10% dos sítios Web da UE 
cumprem as normas de acessibilidade da Web existentes. 

O mercado da UE no domínio da acessibilidade da Web é composto por mais de 175 000 
empresas. Estima-se que as receitas geradas pelas cerca de 1 milhão de pessoas que trabalham 
na indústria de desenvolvimento da Web seja de aproximadamente 144 mil milhões de euros. 
O seu impacto económico na UE, bem como a grande lacuna existente em termos de sítios 
Web a que nem todos podem aceder, fazem da acessibilidade da Web um negócio lucrativo 
no domínio social, com significativo potencial em matéria de crescimento e de inclusão. 
Assim, a acessibilidade da Web poderá contribuir para o desenvolvimento do mercado único e 
permitir o acesso alargado de todos os cidadãos da UE aos serviços.

A acessibilidade da Web é vital, na medida em que permite que todas as pessoas utilizem os 
sítios Web, incluindo as pessoas com deficiência.  Os organismos do setor público e as 
entidades que prestam serviços básicos à população devem adotar práticas inclusivas em 
matéria de acessibilidade da Web para cumprirem as suas obrigações para com todos os 
cidadãos.  

Contexto político

As instituições da UE têm, até ao momento, envidado grandes esforços no sentido de 
estimular o progresso e de melhorar a acessibilidade da Web, nomeadamente através da 
Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020, do Plano de Ação Europeu para a 
Administração Pública em linha 2011-2015, da Agenda Digital para a Europa e de programas 
de financiamento da UE destinados ao apoio a atividades de I&D que visam encontrar 
soluções tecnológicas para a acessibilidade da Web. Além disso, a revisão das diretivas 
relativas aos contratos públicos contém referências à acessibilidade da Web. Os Estados-
Membros comprometeram-se a melhorar a acessibilidade dos sítios Web públicos em geral. A 
Declaração Ministerial de Riga mencionava, nomeadamente, que deverá ser possível aceder a 
todos os sítios Web públicos até 2010.  

Embora os Estados-Membros já tenham aprovado legislação e adotado medidas adicionais em 
matéria de acessibilidade da Web, as significativas diferenças entre as abordagens nacionais 
existentes na Europa continuam a levantar obstáculos no mercado interno.

A proposta da Comissão

Para contrariar este cenário, a Comissão apresentou uma proposta de diretiva relativa à 
acessibilidade dos sítios Web dos organismos do setor público (COM (2012) 721). Nessa 
proposta de diretiva estabelecem-se disposições técnicas específicas, por meio das quais os 
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Estados-Membros devem tornar acessíveis os conteúdos de certos tipos de sítios Web de 
organismos do setor público (que disponibilizam informações e serviços essenciais para a 
participação dos cidadãos na economia e na sociedade). A diretiva visa aproximar as 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros relativas à 
acessibilidade dos sítios Web dos organismos do setor público, definindo requisitos 
harmonizados.

A posição do relator

O relator acolhe favoravelmente a proposta de diretiva da Comissão e o facto de reconhecer a 
necessidade de harmonizar as medidas nacionais relativas ao setor público a nível da UE, por 
forma a eliminar a fragmentação e a falta de confiança no mercado da acessibilidade da Web. 

Apesar de apoiar os objetivos da proposta de diretiva, o relator considera que as medidas 
propostas pela Comissão não são suficientes, nem abrangentes o bastante para se avançar 
efetivamente no sentido da integração do mercado interno. Da mesma forma, está ciente de 
que o acesso à informação é apenas o primeiro de muitos obstáculos que as pessoas com 
deficiência, em particular, enfrentam no seu dia-a-dia. Por conseguinte, conclui, no presente 
projeto de relatório, que o âmbito de aplicação da diretiva deve ser alargado e que devem ser 
aplicadas medidas adicionais no domínio da monitorização, da apresentação de relatórios e da 
execução, que permitirão colmatar as lacunas existentes no texto.

Objeto e âmbito de aplicação

O artigo 1.º define o âmbito de aplicação da diretiva e refere uma lista de doze tipos de sítios 
Web pertencentes a organismos do setor público, que, segundo o exercício de avaliação 
comparativa da administração pública em linha realizado em 2001, são essenciais para a 
participação pública na economia e na sociedade.  Contudo, a lista dos tipos de sítios Web não 
é exaustiva e não abrange a vasta maioria dos serviços públicos e dos serviços básicos 
prestados à população. 

A Comissão Europeia refere que a disponibilização do acesso a outros sítios Web por 
organismos do setor público terá sobre os mesmos um hipotético "efeito de cascata".  O 
relator manifesta preocupação com a eventualidade de a "cascata" não surtir os efeitos 
pretendidos, uma vez que assenta no cumprimento voluntário.  A eficácia desta estratégia não 
foi demonstrada nem corroborada por quaisquer elementos de prova.

Consequentemente, o relator pretende preencher a brecha existente entre a abordagem da 
Comissão e o atual ambiente de rápida mutação a nível da comunicação e da troca de 
informações.  Assim, propõe que todos os sítios Web de organismos do setor público sejam 
incluídos no âmbito da diretiva e que as disposições desta sejam progressivamente aplicadas a 
nível nacional, regional e local até 2020. Além disso, um número restrito de sítios Web que 
prestam serviços básicos à população, disponibilizados por outras entidades, deverá também 
ser incluído e aplicar as mesmas disposições até 2020. A lista de tipos de sítios Web geridos 
por entidades que prestam serviços básicos à população está incluída no anexo. 
O novo âmbito de aplicação refletirá as obrigações vinculativas estabelecidas na Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e os compromissos 
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assumidos no âmbito da Agenda Digital para a Europa com vista à promoção da inclusão 
digital e da confiança no mercado do acesso sem barreiras. 

Definições

As definições propostas pela Comissão não refletem progressos tecnológicos significativos. 
Aceder às informações e os serviços disponibilizados em linha através de dispositivos 
portáteis, em detrimento dos computadores de secretária, é cada vez mais frequente.  Os 
dispositivos móveis e as aplicações Web móveis criadas por proprietários de sítios Web têm-
se tornado agentes de utilizador preferenciais. Por conseguinte, as definições de "sítios Web 
em causa", de "conteúdos dos sítios Web" e de "agente de utilizador", incluídas no artigo 2.º 
da diretiva, devem reconhecer explicitamente esse facto. 

Além disso, o relator propõe que a definição de "conteúdos dos sítios Web" seja reforçada e 
passe a incluir, nomeadamente, as funções asseguradas por sítios Web que são exteriores ao 
sítio Web do organismo público ou da entidade em questão, as quais só serão abrangidas pelo 
âmbito de aplicação se o sítio Web externo for o único meio de prestação das informações e 
dos serviços ao utilizador. 

Requisitos para a acessibilidade da Web

O relator apoia uma abordagem ambiciosa e, por conseguinte, visa "permitir" a 
interoperabilidade entre sítios Web dos organismos do setor público, bem como entre sítios 
Web que prestam serviços básicos à população disponibilizados por outras entidades com 
recurso a outros agentes de utilizador.  A interoperabilidade é essencial para permitir que as 
pessoas que utilizam tecnologias assistenciais acedam a esses sítios Web. 

Monitorização e apresentação de relatórios

O artigo 7.º define a obrigação que incumbe aos Estados-Membros de monitorizar e 
apresentar relatórios relativamente às atualizações regulares dos conteúdos Web.  O método 
subjacente deve ser estabelecido pela Comissão em concertação com as partes interessadas 
pertinentes da sociedade civil e da indústria e basear-se em princípios transparentes, 
transferíveis e representativos. O relator propõe que a monitorização e a apresentação de 
relatórios constem de dois artigos separados, a fim de assegurar a clara distinção entre as duas 
obrigações e de melhorar a legibilidade.

O relator saúda a introdução, por parte da Comissão, de uma monitorização contínua. Os 
Estados-Membros devem designar uma autoridade competente em matéria de monitorização, 
que deverá ser responsável pelo seguimento das denúncias dos utilizadores ou de outras partes 
interessadas no que respeita à inobservância dos requisitos de acessibilidade dos sítios Web 
em causa. 

Por razões de transparência, o mecanismo de monitorização deve prever, ademais, um 
mecanismo de dados abertos, onde os Estados-Membros possam divulgar os seus relatórios 
sobre os resultados da monitorização realizada. Neste contexto, um grupo de trabalho, 
constituído por representantes da Comissão e por representantes nomeados pelos Estados-
Membros, deve, a convite da Comissão, reunir-se regularmente para debater os resultados da 
monitorização e partilhar boas práticas. 
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O relator reconhece o princípio de subsidiariedade, em que são deixados ao critério dos 
Estados-Membros parâmetros de aplicação significativos. Portanto, Os Estados-Membros 
devem tomar todas as medidas necessárias para estabelecerem um mecanismo de execução 
que determine as regras relativas a sanções proporcionais e eficazes a aplicar em caso de 
infração às disposições nacionais. Os Estados-Membros devem notificar à Comissão as 
referidas disposições até 30 de junho de 2014.

Atos delegados

A Comissão Europeia solicita que lhe sejam conferidos poderes para adotar atos delegados 
por forma a especificar, se for caso disso, os requisitos harmonizados para a acessibilidade da 
Web, conforme estabelecido no artigo 3.º.  

O relator manifesta preocupação com o facto de, com a alteração dos requisitos do artigo 3.º, 
o âmago da diretiva ser também alterado. Por esta razão, recomenda que o poder para adotar 
atos delegados se restrinja a certos casos e objetivos, sem alterar os próprios requisitos.


