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Texto da Comissão Alteração 

Parte A – Produtos Parte A – Produtos 

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 deficiência e 

pessoas com dificuldades relacionadas com 

a idade, os produtos devem ser concebidos 

e fabricados de forma a que cumpram os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos na Secção I, ponto C, e 

devem incluir: 

(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: 

 

(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;  
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(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

 

(iv) figurar em caracteres de dimensão 

adequada em condições de utilização 

previsíveis; 

 

(b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas 

(abertura, fecho, utilização, 

eliminação); 

 

(b) A embalagem do produto, incluindo 

as informações nela fornecidas 

(abertura, fecho, utilização, 

eliminação); 

 

(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, que devem respeitar os 

seguintes elementos: 

 

(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) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam 

gerar outros formatos auxiliares que 

possam ser apresentados de 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

 

(ii)  fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual; 

 

(ii) fornecer soluções alternativas ao 

conteúdo não textual; 

 

(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) A interligação do produto com 

dispositivos de assistência. 

 

2. Conceção da interface de 

utilizador e das funcionalidades 

 

[...] Suprimido 
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Parte B Serviços Parte B Serviços 

1.  A fim de maximizar a sua utilização 

previsível por pessoas com limitações 

funcionais, nomeadamente as pessoas 

com deficiência, os serviços devem 

respeitar os seguintes requisitos: 

1. A fim de maximizar a sua utilização 

razoavelmente previsível por pessoas 

com deficiência, a prestação de 

serviços deve ser consentânea com os 

requisitos de desempenho funcional 

estabelecidos na Secção I, ponto C, e 

deve incluir: 

(a) As áreas construídas onde o serviço é 

prestado, incluindo infraestruturas de 

transporte, em conformidade com a 

parte C, devem ser tornadas acessíveis, 

sem prejuízo da legislação nacional e 

da União em matéria de proteção do 

património nacional de valor artístico, 

histórico ou arqueológico; 

(a) As áreas construídas onde o serviço é 

prestado, incluindo infraestruturas de 

transporte, em conformidade com a 

parte C, devem ser tornadas acessíveis, 

sem prejuízo da legislação nacional e 

da União em matéria de proteção do 

património nacional de valor artístico, 

histórico ou arqueológico; 

(b) As instalações, incluindo os veículos, 

as embarcações e os equipamentos 

necessários à prestação do serviço, 

devem ser tornadas acessíveis do 

seguinte modo: 

(b) As instalações, incluindo os veículos, 

as embarcações e os equipamentos 

necessários à prestação do serviço, 

devem ser tornadas acessíveis do 

seguinte modo: 

(i) a conceção do seu espaço construído 

deve seguir os requisitos definidos na 

parte C no que respeita ao embarque, 

desembarque, circulação e utilização; 

(i) a conceção do seu espaço construído 

deve seguir os requisitos definidos na 

parte C no que respeita ao embarque, 

desembarque, circulação e utilização; 

(ii) a informação deve estar disponível em 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

(ii) a informação deve estar disponível em 

diferentes formas e através de vários 

canais sensoriais; 

(iii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual; 

(iii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual; 

(c) Os produtos utilizados na prestação do 

serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do 

parte A; 

(c) Os produtos utilizados na prestação do 

serviço devem ser acessíveis, em 

conformidade com as exigências do 

parte A; 

(d) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as 

suas características e funcionalidades 

em matéria de acessibilidade devem 

respeitar os seguintes elementos: 

(d) As informações sobre o 

funcionamento dos serviços e sobre as 

suas características e funcionalidades 

em matéria de acessibilidade devem 

respeitar os seguintes elementos: 

(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam 

gerar outros formatos auxiliares que 

(i) o seu conteúdo deve estar disponível 

em formatos de texto que permitam 

gerar outros formatos auxiliares que 
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possam ser apresentados de diferentes 

formas e através de vários canais 

sensoriais; 

possam ser apresentados de diferentes 

formas e através de vários canais 

sensoriais; 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual; 

(ii) fornecer alternativas ao conteúdo não 

textual; 

(iii) as informações eletrónicas, incluindo 

os pedidos em linha que lhes estão 

associados necessários à prestação do 

serviço, devem ser fornecidas em 

conformidade com a alínea e); 

(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 e); 

(e) 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; 

(e) 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; 

(f) São fornecidas informações acessíveis 

com vista à complementaridade entre 

serviços de assistência; 

(f) São fornecidas informações acessíveis 

com vista à complementaridade entre 

serviços de assistência; 

(g) 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. 

(g) 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. 

Or. en 

 

 


