
 
 

 
 

 
 

O Nosso Compromisso 
de Acessibilidade para 
Todos 
É nossa política trabalhar para garantir que o maior leque 
de pessoas possível, incluindo pessoas com incapacidades, 
possam desfrutar plenamente da informação fornecida 
nos sítios web e aplicações móveis da nossa empresa. 
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Os sítios web e aplicações móveis da nossa empresa procuram estar em conformidade com o Nível A e Nível AA de Critérios de Sucesso e Requisitos de 
Conformidade das Web Content Accessibility Guidelines (Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web) 2.1 (WCAG), conforme publicado pelo 
World Wide Web Consortium (Consórcio Mundial da Internet - W3C) e Web Accessibility Initiative (Iniciativa de Acessibilidade na Web - WAI). 

— Distribuímos esta política e providenciamos formação aos nossos trabalhadores, incluindo aos que concebem, desenvolvem, mantêm, gerem ou são de 
alguma forma responsáveis pelo conteúdo e formato dos sítios web e aplicações móveis da nossa empresa. 

— Realizamos regularmente testes de acessibilidade aos sítios web e aplicações móveis da nossa empresa. 

— Avaliamos e revemos regularmente os sítios web e aplicações móveis da nossa empresa para garantir o acesso de pessoas com incapacidades.  Incluindo, 
entre outras, as pessoas que: 

— Utilizam leitores de ecrã ou software de voz interativo, 

— Utilizam apenas ou predominantemente teclados para introduzir dados e para navegar em sítios web, 

— Utilizam dispositivos de saída em Braille, 

— Utilizam teclados no ecrã, 

— Utilizam software de ampliação de texto, 

— Requerem a possibilidade de ajustar o tamanho do tipo de letra e/ou cor para ver as páginas web, 

— Requerem descrição áudio para aceder ao conteúdo de vídeo, 

— Requerem legendas para aceder a materiais áudio e visuais. 

— Designámos uma Equipa de Liderança e Orientação de Acessibilidade da Empresa com conhecimento em matérias de acessibilidade, WCAG, e que está 
disponível como recurso para os sítios web e aplicações móveis da nossa empresa. 

—  Estabelecemos uma parceria com a eSSENTIAL Accessibility como Parceiro de Acessibilidade Digital para tirar partido da sua plataforma de Acessibilidade 
como Serviço na avaliação, retificação e manutenção contínua dos sítios web e aplicações móveis da nossa empresa. Através desta parceria fornecemos 
tecnologia de assistência a indivíduos com incapacidades; incluindo, mas não limitado a, reduzida acuidade visual e défices de capacidades motoras. A 
aplicação - apresentada através de um ícone reconhecível nos nossos sítios web - incorpora ferramentas tais como substituição do rato e do teclado, 
reconhecimento de voz, ativação por voz, navegação sem mãos/sem toque e muito mais.  Esta tecnologia auxilia na navegação e interação com sítios web e 
serve como apoio complementar mandatado pela ADA e apoio à comunicação. 

— Procuramos assegurar que os fornecedores terceiros verificam a acessibilidade dos conteúdos que desenvolvem para os sítios web e aplicações móveis da 
nossa empresa. 

— Queira notar que os sítios web e aplicações móveis da nossa empresa podem ser ligados ou interagir com sítios web e aplicações móveis de terceiros que não 
controlamos e aos quais não estamos diretamente associados. 

— Enquanto continuamos a trabalhar no sentido de garantir a acessibilidade dos sítios web e aplicações móveis da nossa empresa, convidamos os visitantes a 
darem-nos a sua opinião sobre como a acessibilidade pode ser melhorada. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

