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Objectivo do levantamento

Estado da Arte da
adopção das WCAG 2.0 nas legislações

dos
países IberoAmericanos



10 anos de WCAG 1.0
(docs que reescrevem as WCAG 1.0)

AccessiWeb 1.0
França 2003

UWEM 1.0 / 1.2
UE 2006 / 08

RGAA 1.0
França 2008

WCAG Samurai
2006Lei Stanca

Itália 2005

Section 508
USA 1998

eMAG 2
Brasil 2005

IITAA 1.0
Illinois state 2007

ICITIA 
Illinois Univ. 

UNE 139803
Espanha 2004



10 anos de WCAG 1.0 (*)
(conclusões a propósito do gráfico)

• O facto da secção 508 ter surgido antes das
WCAG 1.0

• 2 pontas de lança iberoamericanos presentes
(ES e BR)

• Tempo de reacção:
– França:

• Braillenet: 4 anos
• RGAA: 8,5 anos

– Espanha: 5 anos
– UE (UWEM 1.2): 8,5 anos
– Illinois (IITAA 1.0): 7,5 anos



Quadro IberoAmericano das
WCAG 1.0 e 2.0

(impulsos legislativos)
99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Argentina pl pl
Brasil l r n p n
Chile g n
Colombia pr g n
Espanha l l n o l g
México pr
Panamá pr
Perú l r
Portugal l o pr l g
Porto Rico l
Uruguai g pl

2010

LEGENDA:
pl = projecto lei wcag1.0 abortado
pl = projecto lei wcag1.0 em curso
pl = projecto lei wcag2.0
pr = programas globais SI
l = lei
o = departamentos / organizações específicas responsáveis pelo follow-up
r = regulamentação da lei
n = norma / subset de wcag1.0
n = norma em preparação
g = guias / manuais / directrizes / doc técnicos wcag1.0
g = guias / manuais / directrizes / doc. Técnicos wcag2.0



Quadro IberoAmericano das
WCAG 1.0 e 2.0 (*)
(6 conclusões evidenciadas pelo gráfico)

• Nos 4 primeiros anos, a existência de 3 países pontas de lança (PT,
BR, ES);

• A partir de 2003 intensifica-se a actividade: sistematicamente
actividade em 3 países/ano;

• O ano de 2009 é o mais movimentado (razão possível: a ratificação da
Convenção das NU pelos Estados - o impulso de 2008 na Argentina
está explicitamente referenciado por esse facto);

• Os 3 pontas de lança WCAG 1.0 são os mais adiantados também para
as WCAG 2.0, juntando-se ao trio, o URUGUAI e a Colombia;

• Tempo de reacção: nos 5 primeiros anos (até 2003) de WCAG1.0
tinhamos 4 países com actividade; Nos 2 primeiros anos de WCAG2.0
temos 5 países com actividade;

• Em 11/22 (50%) dos países do espaço IberoAmericano não foi
detectada actividade.



Em síntese - Grupo-alvo
(para Conteúdos e Utilizadores)

Governo Central e
 Municípios
Porto Rico

Prog Governo
Colombia

Governo
Brasil

indústria e Governo
Chile

AP ou financiado AP
Espanha

DV
Brasil 2005

Adm Directa e 
Indirecta do Estado

Portugal

Ent Públicas e 
Universidades 

Perú 

DV
Perú 2009

PcD
9 países



Em síntese - Grupo-alvo (*)
(conclusões do gráfico anterior)

• Dos 11 países analisados, apenas Brasil e
Perú restringem o seu grupo-alvo de
utilizadores a pessoas com Deficiência Visual

• Grupo-alvo conteúdos (leitura da direita para
a esquerda)
– Governo (Brasil, Colombia)
– AP + Adm Directa e Indirecta (ES, PT)
– Indústria (Chile)
– Financiam/ público (ES)
– Universidades (Perú)
– Municípios (Porto Rico)



Em síntese - Conformidade
(Conformances & Deadlines)

Set. 2003
[3 meses]
Porto Rico

Dez. 2005
[1 ano A; 2 anos AA]

Chile

Dez. 2005
[1 ano]
Brasil

Dez. 2005
Espanha

Dez. 2000
Portugal

Dez. 2010
[1 ano] 
Perú 

’AA’ WCAG 2.0
Colombia

2010
[‘AA’ WCAG 2.0]

Uruguai

Nov. 2010
MéxicoDez 2007 e Mar 2008

[3 meses; 6 meses]
Portugal

Dez. 2008
Espanha

Coimas até $2500
Director, chefe, funcionário, ...



Em síntese - Conformidade (*)
(conclusões da análise do gráfico)

• Os prazos de adaptação são inferiores
a 2 anos.

• A conformidade aponta quase sempre
para o máximo ‘AA’

• Há quem defina prazos muito curtos, na
ordem dos 3 meses: PT, Puerto Rico.

• Os países ibéricos têm feito deslizar o
deadline;



Destaques IberoAmericanos
(4 furos jornalisticos :-) )

• Argentina: espera-se esta semana a aprovação da “LEY DE
ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACION EN LAS PAGINAS
WEB PARA GENTE CON DISCAPACIDADES”. Depois de
um processo conturbado que teve início em 2006 (4 anos
depois, o sucesso :-) );

• Brasil: eMag 3 (a norma brasileira para as WCAG2.0) entrará já
em discussão pública no final de Outubro de 2010)

• Colombia: Projecto de norma para as WCAG 2.0 (DE 301/09) –
em consulta pública até 15 de Novembro 2010
– http://www.insor.gov.co/phum/images/SEPTIEMBRE2010/pr

oy.decreto%20accesweb.pdf
• Uruguai: (Abril 2010). Projecto de Lei “Ley de Accessibilidad

Web Universal”.
– Encontra-se na Câmara de deputados (Comisión de

Constitución y Códigos). O objectivo é que ainda seja
tratado na agenda deste ano.



Portugal

Algumas lições, 10 anos depois



Portugal
Algumas lições, 10 anos depois

É preferível ter um “Champion” com peso político do que uma
legislação fortemente exigente e penalizadora.

• Em matéria de conformidade para com as WCAG 1.0, o melhor ano da AP
Portuguesa ocorreu no 1º trimestre de 2008.

– Circuito bottom-up de report: IP -> SG Ministérios -> SG PCM -> CM
– Reports Mensais OBRIGATÓRIOS
– Foi criado GT de monitorização ao nível da PCM

• Acções de Sensibilização técnica; HelpDesk; Difusão de materiais de
apoio e ferramentas (TAW3, Hera e eXaminator).

– Resultados EM FEVEREIRO 08 de 420 sítios web de 14 Ministérios +
PCM:

– 61% em conformididade ‘A’ (TAW + validação manual em 100 páginas)
– 75% têm o símbolo de acessibilidade à web afixado



Portugal
Algumas lições, 10 anos depois

Há um efeito multiplicador do grupo-alvo de aplicação
da lei à AP.

• A “lei” portuguesa aplica-se à AP Central, mas Municípios respondem ainda
melhor.

– Dados dos 308 Municípios Portugueses (Setembro 2009) mostram  que
37% usam o Símbolo de Acessibilidade à Web contra 33% na AP Central
(2003).



Portugal
Algumas lições, 10 anos depois

A existência do logo estático de auto-certificação não é realista.

• É necessário criar um sistema de certificação dinâmico.

– O logo dinâmico “Certified Accessibility” da UMIC adere melhor à
realidade.

– Desafios:

• Monitorização tipo-filme (constante) VS Monitorização tipo-fotografia
(periódica no tempo)?

• Como balancear a Validação Automática com a Validação Manual?



Portugal
Algumas lições, 10 anos depois

A aplicação das WCAG não deve/pode interferir com a
linha gráfica já existente no site.

• Deve-se evitar a criação de soluções especialmente desenhadas para um grupo-alvo (por
exemplo para pessoas com deficiência da visão).

– A nossa experiência no sector Bancário revela isto nitidamente.

Portal CGD
•Maior banco Público português

Dados de 17 de Outubro 2010 - webaX

Monitorização de 3400+; 3400 ‘AAA’



Portugal
Algumas lições, 10 anos depois

A consultoria (em fase de desenvolvimento dos sítios) funciona
melhor do que a formação formal em sala de aula.

• Para uma equipa pequena como é a da ACESSO:
– temos optado nos últimos pela consultoria.



Portugal

Steps to WCAG 2.0



Portugal - steps to WCAG2.0

• O que já temos:

– (fev. 2009). WCAG 2.0 em português;
– (set. 2009). Understanding WCAG 2.0 em

português;
– (set. 2009). Techniques to WCAG 2.0 em

português;



Portugal - steps to WCAG 2.0

• O que vamos ter:
– (nov. 10). Validador para WCAG 2.0 (HTML) -

AccessMonitor -
http://www.acesso.umic.pt/accessmonitor

– Criação de um sistema de monitorização (fusão
de validação automática e manual).

– (?). Nova Lei:
• Grupo-alvo: AP Central, Municípios, Universidades,

Empresas Públicas.
• Não é suposto ter uma norma nacional. Adopção directa

das WCAG 2.0
– Sessões de esclarecimento / Consultoria



Portugal - steps to WCAG 2.0

• Seguir as iniciativas da UE:
– Agenda Digital

• Plano de opções - a conceber até 2011
• Definição das estratégias para 2015
• Objectivo da Agenda Digital UE para 2015:

– “Sítios Web do sector público plenamente
acessíveis em 2015”



Anexos (*)

Dados compilados por países e
regiões relativas à aplicação das

WCAG

(*) estes slides fazem parte da apresentação mas não serão mostradas durante a sessão. Destinam-se apenas a consulta
posterior.



Argentina
• ## Ley pendiente de aprovación pelo Senado (1ª tentativa de 2006 a 2008 - abortada)

– (5 de julio de 2006): diputado Juan Erwin Acuña Kunz (Unión Cívica Radical de la provincia de Santa
Cruz) presentó proyecto de ley "Páginas web de organismos oficiales: Accesibilidad de las
personas con discapacidad". A) Fué girado a las comisiones de Discapacidad y de
Comunicaciones e Informática (expediente 3744-D2006 - trámite parlamentario número 85).
En octubre de 2006 se lograron unificar los 3 proyectos de ley en las Comisiones de Discapacidad y
de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y se le dio media sanción el 6 de diciembre de 2006.
Pasó a la Cámara de Senadores, donde, debido a los atrasos en su tratamiento en las comisiones,
se cumplieron los plazos y el proyecto perdió valor parlamentario. [morreu aqui a primeira tentativa]

• ## Ley pendiente de aprovación pelo Senado (2ª tentativa de 2008 a 2010; perspectiva de ser sancionada
positivamente ainda em 2010)

– (2008) novo interés de parte de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para
reflotar el proyecto, actualizándolo de acuerdo a la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad de la Naciones Unidas.

– El diputado Claudio Morgado y otros, presentan el 26 de agosto 2009, el
• proyecto de ley titulado “LEY DE ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACION EN LAS PAGINAS WEB

PARA GENTE CON DISCAPACIDADES", fue girado a las comisiones (expediente 4521-D-2008 - Trámite
Parlamentario nº 107). Fue aprobado en diputados y paso a la camara de senadores, con fecha
26/11/2009 (EXPEDIENTE NUMERO 114/09, trámite parlamentario 157).

• ## (semana de 19 de Outubro 2010). Os senadores Filmus y Pichetto, comprometem-se a levar a ley à
votação no senado durante esta semana (19 Outubro 2010). O mais tardar, na próxima!



Argentina (cont.)
• ## Provincia de Buenos Aires. (12/08/2009).

– Projecto Ley DE ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACION EN LAS PAGINAS WEB apresentado pela
diputada ANA M. OTAZUA, (expediente D-1113/09-10-0.)

• ## Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4/5/2010).
– Normas de procedimiento para las publicaciones en el Portal de Internet Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires. Publico, en el Boletín Oficial Nº 3413, la Resolución 76 de la Secretaría de
Comunicación Social (76-SCS/10) contendo as normas. Dicha resolución exige el cumplimiento de
requisitos de accesibilidad y usabilidad para la publicación de contenidos, los cuales son fijados y
controlados por la Coordinación Web.

• ## Decreto Nº 378/2005 - Plan Nacional de Gobierno Electrónico.
• ## Outras notícias

– 2008 - Acordo assinado entre o CTIC (espanha) e o ONTI - Oficina Nacional de Tecnologías de
Información.

• ## Programa Nacional para la Sociedad de la Información.
• ## 25 ago. 2010 - ATeDis ofreció un taller sobre Accesibilidad Web

http://www.atedis.gov.ar/index_1.php?nav=Netscape&ver=5&resol=1440x852
http://www.atedis.gov.ar/accesib_guia_cap2.php?hoja=1#def



Brasil
• ## Decreto 5296 (2 de deciembre de 2004).

– “a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública”, pessoas
portadoras de deficiência visual, portais e sítios do governo. Deadline: 2 de Diciembre
2005. Regula a lei 10048 de 8 Novembro de 2000.
http://www.acessobrasil.org.br/index.php?itemid=43

• ## e-MAG 2.0 (14 Dez 2005).
– e-MAG - Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico. 1ª consulta pública em 18

de janeiro de 2005; a versão 2.0 em 14 de dezembro do mesmo ano.
• ## EMAG 2.0 institucionaliza-se. (2007).

– Portaria nº3, de 7 de maio, institucionalizou o e-MAG no âmbito do sistema de
Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, tornando sua
observância obrigatória nos sítios e portais do governo brasileiro.

• eMAG 3.0 (para WCAG2.0) (entrará em vigor até final de 2010 ou 1º trimestre 2011)
– Entrou em preparação em Novembro de 2009. Entrará em processo de consulta

pública até ao fim de Outubro de 2010. O Brasil é o país do espaço Iberoamericano
mais próximo de se tornar o primeiro a ter em vigor uma norma para as wcag 2.0. Ou
seja, percorrer em 2 anos o que demorou 5 anos e meio a fazer com as wcag 1.0.



Chile
• ## Guia para el Desarrollo de Sitios Web (2004) – Presidente da República, não normativo,

– estabelece novas directrizes para os sítios web estatais, também para o sector da industria e
governo, Objectivos: normalização dos domínios do governo, aplicação 1 ano Nível 1 e 2 anos o
cumprimento do Nível 2, cita standards W3C
http://www.alberguedenaufragos.com.ar/textos/accesibilidad.pdf

• ## Decreto Supremo 100/2006 (22 Junho) - Ministerio Secretaría General de la Presidencia
– Aprueba norma técnica para el desarrollo de Sitios Web de los órganos de la Administración del

Estado, http://www.guiaweb.gob.cl/recursos/documentos/DS_100_2006.pdf
• ## (2006) GUI ́A DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS EN SITIOS WEB

– http://www.guiaweb.cl/recursos/documentos/guia_accesibilidad_2006.pdf
• Guía Web - Versión 2.0

– http://www.guiaweb.cl/guia-v2/index.htm
– Remete nas questões de acessibilidade para a versão 1.0 do guia. Não faz referência explicita às

WCAG 2.0



Colombia
• ## (Janeiro 2010). Manual para a Implementação da Estratégia de Governo em Linha da República da

Colombia (versão 2010).
– Conformidade: AA das WCAG 2.0; sítios dos programas do governo;
– http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-

files/DocumentosAdicionales/ManualGobiernoenLineav_2010.pdf
• ## (Unidade Acceso já não existe!?).

– http://acceso.uv.es/
• Projecto de norma (DE 301/09) – em consulta pública até 15 de Novembro 2010

– http://www.insor.gov.co/phum/images/SEPTIEMBRE2010/proy.decreto%20accesweb.pdf



Espanha
• ## Ley 34/2002 (11 de julio) - Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electro ́nico

(LSSICE1).
– Deadline: 31 dez. 2005. personas con discapacidad y de edad avanzada, AP + conteúdos

financiados por dinheiros públicos.
• ## Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No-Discriminación y Accesibilidad

Universal de las personas con discapacidad.
• ## WCAG1.0 - UNE 139803:2004

– (a norma é uma transposição exacta dos 65 pontos de verificação).
– http://www.inteco.es/Accesibilidad/Normativa_1/Descarga/DescargaUNE_139803

• ## Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012,
• ## REAL DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las

condiciones ba ́sicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la información
– Grupo-alvo: igual ao da ley 34/2002. Conformidade: P1 e P2 da norma UNE 139803:2004.

• ## Ley 56/2007 (28 de diciembre), de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informacio ́n.
– AP, Deadline: 31 dez. 2008, Objectivo: AA.

• ## CENTRO DE REFERENCIA EN ACCESIBILIDAD Y ESTA ́NDARES WEB
– (criado pela INTECO em 2006).

• ## INTECO (Janeiro 2009). Guía de Recomendaciones de Accesibilidad y Calidad Web.
– http://www.inteco.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guia_accesibilidad_pyme

• INTECO (Junho 2009) - Hacia las Pautas WCAG 2.0
– http://www.inteco.es/Accesibilidad/Formacion_6/Manuales_y_Guias/guia_wcag2



Guatemala
• Nov. 2007 - Plan de reducción de la brecha, de inclusión y de alineación digital, a los planes de

crecimiento económico y de desarrollo social del país
– Não fazem qualquer referência à acessibilidade Web
– http://www.concyt.gob.gt/comibase/com-

listas/concyt/uploads/planes/GUATE_RESUMEN_EJECUTIVO_FINAL_NOV_28.pdf



México
• ## 2010 Mejora Sitios Web Institucionales – medida do Programa Nacional de Rendición de Cuentas,

Transparencia  y Combate a la Corrupción,
– objectivo: sítios web do governo, aplicação faseada com meta final Novembro 2010, implementação

de várias regras incluindo Acessibilidade (desconhece-se metodologia utilizada).
– http://www.sip.gob.mx/transparencia-acciones-2010
– http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/2286/1/Tutorial_SITIOSWEB_2010.p

pt



Panamá
• ## (Abril 2009) - POLÍTICA DE DISCAPACIDAD DE LA REPU ́BLICA DE PANAMA.

– “5.2.7 Acceso al entorno fi ́sico, al transporte, la informacio ́n y la comunicación incluyendo los
sistemas y las tecnologi ́as de la informacio ́n y la comunicacio ́n en las a ́reas urbanas y rurales”. Fala
de formação TIC para pessoas com deficiência; dotar escolas e locais de trabalho de TIC adaptadas;
não aborda explicitamente conteúdos.

– http://www.senadis.gob.pa/wp-content/uploads/Politicas.pdf



Perú
• ## Ley 28530 (25 Septiembre 2005) - “Ley de Promoción de Acceso a Internet para personas con

discapacidad y adecuación del espacio físico de las cabinas Internet”.
– (...) adecuar tanto las páginas Web de entidades públicas y universidades como las del sector

privado que preste servicios a través de Internet.
• ## Decreto Supremo 013-2009-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley 28530 (11 de diciembre de

2009),
– grupos: Entidades del Estado, software EI, formação no uso de software especial, destinado apenas

a DVs. Prazo: 150 dias a 1 ano.
• Referências:

– http://julionunezderechoinformatico.blogspot.com/2009/12/reglamento-de-la-ley-peruana-28530-
de.html

– http://apuntesperuanos.com/2007/12/la-internet-peruana-y-los-discapacitados/
– http://www.youtube.com/watch?v=WyX-yGvwZK8
– http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/Diciembre-2009/boletin11-12.html
– http://www.scribd.com/doc/24594386/Decreto-Supremo-No-013-2009-MIMDES



Portugal
• ## RCM 97/99 (26 Agosto 1999) - Acessibilidade dos sítios da Administração Pública na Internet pelos

Cidadãos com Necessidades Especiais,
– AP Central, objectivo: novos sítios – aplicação imediata, os outros Agosto de 2000, não cita

WCAG1.0;
– http://www.acesso.umic.pt/acesso/res97_99.htm

• ## RCM 155/2007 (2 Outubro 2007) – Acessibilidade pelos cidadãos com necessidades especiais aos
sítios da Internet do Governo e dos serviços e organismos públicos da administração central,

– AP Central, objectivo: serviços transaccionais – AA das WCAG1.0 até Mar. 08, serviços não
transaccionais – A das WCAG1.0 até Dez. 07;

– http://www.acesso.umic.pt/legis/rcm_155_07.htm
• WCAG 2.0: tradução para português de:

– WCAG 2.0 (publicado em Fev. 2009);
– Understanding WCAG 2.0 (publicado em Set. 2009)
– Techniques WCAG 2.0 (publicado em Set. 2009)

• Docs disponíveis em: www.acesso.umic.pt
– Validador para wcag 2.0:

• AccessMonitor http://www.acesso.umic.pt/accessmonitor



Porto Rico
• ## La ley 229 (2 de septiembre de 2003). Ley para Garantizar el Acceso de Informacio ́n a las Personas

con Impedimentos.
– Governo central e municípios. Implementação de plano em 180 dias; multas até 2500 dólares

aplicado ao director, chefe, funcionário, ...
– http://www.oppi.gobierno.pr/Ley229.pdf



República Dominicana
• ## (maio 2008). Cifras sobre personas con discapacidad en RD y acceso a las Tics

– Apresentam-se estes dados da RD para mostrar que dos 11/22 (50%) de países dos quais não se
detectou actividade com relação às WCAG estarão, provavelmente, em situações idêncticas às
demonstradas pelas estatísticas da RD.

– En total, el 63% de las personas con discapacidad (PCD) en la República Dominicana no tiene
acceso a ningún tipo de TIC (computadora, teléfono, conexión a internet).

– http://www.indotel.gob.do/noticias/noticias/cifras-sobre-personas-con-discapacidad-en-rd-y-acceso-a-
las-tics.html



Uruguai
• ## (2009). Guia de Desenho e Implementação de Portais Estatais

– AGESIC (Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la
Información y el Conocimiento),

– objectivos: implementação das WCAG 2.0 nos sítios Web do governo, a curto prazo AA e aplicar
boas práticas de AAA.

– http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/548/1/agesic/guia_para_diseno_e_implementacion_de_port
ales_estatales.html

– http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/file/549/1/Capitulo_3_Accesibilidad_v1_0.pdf
– http://www.codexexempla.org/traducciones/pautas-accesibilidad-contenido-Web-2.0.htm

• ## (Abril 2010). Projecto de Lei “Ley de Accessibilidad Web Universal”.
– Encontra-se na Câmara de deputados (Comisión de Constitución y Códigos). O objectivo é que

ainda seja tratado na agenda deste ano.
– http://redespecialuruguaya.blogspot.com/2010/08/ley-de-accesibilidad-web-universal.html
– http://www.agesic.gub.uy/innovaportal/v/565/1/agesic/w3c.html



Venezuela
• Estudo acessibilidade e usabilidade sobre o venezuela.gov.ve

– http://www.cibersociedad.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=697



Subconjuntos das WCAG
AccessiWeb e RGAA - França

• ## Accessiweb 1.0 (para WCAG 1.0) - Braillenet criou a metodologia em 2003
• (7 Outubro 1999) circular do primeiro ministro alerta para a necessidades dos conteúdos web serem

concebidos de forma acessível a PcD.
• (Fevereiro 2004) "Référentiel accessibilite des services Internet de l'administration"
• (Fevereiro 2005) Loi 2005-102 du 11 février - estado, municípios e estabelecimentos públicos; deadline: 3

anos.
• (24 Nov. 2008). RGAA 1.0 - WCAG 1.0 + UWEM 1.0

• Accessiweb 2.1 (para WCAG 2.0)
– AccessiWeb, a methodology to verify conformance to Web Content Accessibility Guidelines 2.0
– http://www.braillenet.org/accessibilite/referentiel-aw21/index.php

• (29 Out 2009). Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations (RGAA 2.2) em linha com as WCAG
2.0

– (desde décret n°2009-546 de 29 de Outubro 2009). Deadline: 3 anos.

• Logo de Certificação
– AccessiWeb - Bronze, Ouro
– (Junho 2007). EurAcert - existente em França (BrailleNet), Bélgica (AnySurfer) e Espanha (Fundosa

Teleservicios)
• lançado em 7 juin 2007
• À luz dos critérios da UWEM 1.0 / 1.2



Subconjuntos das WCAG
Samurai (Joe Clark, editor)

• ## WCAG Samurai - errata final às WCAG 1.0 (26 de Fevereiro de 2008; início dos trabalhos: 1 de
Setembro 2006)

– versão inglesa: http://wcagsamurai.org/
– versão portuguesa: http://www.maujor.com/wcagsamurai/



Subconjuntos das WCAG
Lei Stanca - Itália

• (1999). Em 1999, uma circular do governo italiano foi divulgada encorajando os
departamentos governamentais locais e centrais a assegurarem a acessibilidade dos seus
serviços Web.

• (2004). Lei 4 de 9 de janeiro de 2004. Lei stanca.
– Nome deriva de Lucio Stanca, o Ministro Italiano para a Inovação e Tecnologia.

• Entidade responsável - PubbliAccesso: http://www.pubbliaccesso.gov.it/
• (2005). Decreto Ministerial de 8 Julho de 2005. Requisitos técnicos da lei stanca.



Subconjuntos WCAG
Secção 508 ADA / EUA

• (7 Agosto 1998). Section 508 da "Lei da Reabilitação"
– Grupo-alvo: agências federais
– §1194.22, standards for accessible web-based intranet and internet information and applications.

• Side by side WCAG 1.0 and Section 508
– http://jimthatcher.com/sidebyside.htm
– Uma comparação detalhada entre os dois padrões web.

• Sintese: uma nota relevante é que a secção 508 da ADA (a emenda da ADA de 1973 foi publicada a 7 de
agosto de 1998) é cerca de um ano mais velha que a WCAG 1.0 (5 de maio de 1999).



Subconjuntos WCAG
UWEM - UE

• ## UWEM 1.0 e UWEM 1.2 - Unified Web Evaluation Methodology
– (Outubro 2005). UWEM 0.5
– (5 Julho 2006). UWEM 1.0
– (12 Março 2008). UWEM 1.2



Subconjuntos das WCAG
IITAA - Estado de Illinois

• Illinois Center for Information Technology and Web Accessibility
– HTML Best Practices / Functional Accessibility
– http://html.cita.illinois.edu/

• (20 agosto 2007). Information Technology Accessibility Act (IITAA) 1.0
– grupo-alvo: agências do Estado de Illinois; Universidades; deadline: 1 ano
– http://www.dhs.state.il.us/IITAA/IITAAWebImplementationGuidelines.html

• Certificação IITAA
– http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=43642
– todas as páginas que possam ser avaliadas pelo FAE não podem ter falhas
– uma amostra de páginas representativa do sítio deve passar na validação manual pericial
– nota: os sítios que não possam passar no FAE estão isentos do primeiro passo.

• IITAA Standards to WCAG 2.0 Level A and AA
– http://www.dhs.state.il.us/page.aspx?item=51389

• PDF Accessibility Best Practices
– http://webaccessibility.cita.illinois.edu/design/pdf/



Austrália
o primeiro a adoptar as WCAG2.0

• Apresentada a 23 de fevereiro de 2010 (comunicado à imprensa):
– (http://www.financeminister.gov.au/media/2010/mr_052010_joint.html) foi definido e publicada a 30

de junho 2010 uma Estratégia Nacional de Transição – National Transition Strategy
(http://www.financeminister.gov.au/media/2010/mr_372010_joint.html).

• Grupo-alvo:
– O Online and Communications Council (OCC) adopta as WCAG 2.0, solicitando a todos os websites

“federal, state and territory” conformidade para com o nível ‘A’ das WCAG 2.0 até Dezembro 2012.
– A Secretaries' ICT Governance Board (SIGB) alarga os requisitos aos sítios web do  governo federal

ao nível ‘AA’ das WCAG 2.0 até dezembro 2014.
• Documentos genéricos de suporte:

– Disability Discrimination Act 1992 que solicita que as agências devem assegurar que as pessoas
com deficiência têm os mesmos direitos fundamentais que o resto da comunidade para aceder à
informação.

– Para além disso, em 2008, o Governo Australiano ratificou a Conveção das Nações Unidadas sobre
os Direitos das Pessoas com Incapacidades, a qual reconhece especificamente (nos artigos 9º e
21º) que o acesso à informação , comunicação e serviços, incluíndo a Internet, é um direito humano

• PDF
– nota transitória: sempre que se disponibiliza um PDF deve ser disponibilizado uma versão HTML ou

RTF).
– será disponibilizado um documento de como se pode/deve disponibilizar um PDF. Foi aberta uma

discussão pública “PDF Accessibility Review”, já fechada, e que no sítio web australiano responsável
pela implementação (http://webpublishing.agimo.gov.au/PDF_Accessibility_Review.html) se afirma
que o documento será publicado em meados de 2010.



Documentos Internacionais
• Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades

Educativas Especiales
– http://www.educacion.es/educacion/actividad-internacional/cooperacion-educativa/riinee.html

• Primer Seminario Latinoamericano Sobre Accesibilidad en la Internet
– http://www.worldenable.net/mexico2001/declaracion.htm
– “(...) fomentar la accesibilidad en la Internet de nuestros países, tanto en las páginas de las

entidades gubernamentales como en los sitios comerciales y recreativos”
• (dezembro 2009) Conclusiones Del Foro De Discapacidad “Somos MERCOSUR”

– Países mercosul: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, associados (Bolívia, Chile, Colômbia, Peru,
Equador)

– http://www.desdelasdiferencias.com.ar/dldw/index.php?option=com_content&view=article&id=78:con
clusiones-del-foro-de-discapacidad-somos-mercosur&catid=51:prensa-2010&Itemid=72

– “Páginas web con versión accesible desarrolladas de acuerdo a las recomendaciones del W3C-WAI
(Web accesibility Initiative del World Wide Web Consortium) tanto de páginas gubernamentales
como diarios y revistas en versión digital.”



Documentos Internacionais
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007)

Artigo 9.º - Acessibilidade

1 - Para permitir às pessoas com deficiência viverem de modo independente e participarem plenamente em
todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomam as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com
deficiência o acesso, em condições de igualdade com os demais, ao ambiente físico, ao transporte, à
informação e comunicações, incluindo as tecnologias e sistemas de informação e comunicação e a outras
instalações e serviços abertos ou prestados ao público, tanto nas áreas urbanas como rurais. Estas medidas,
que incluem a identificação e eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, aplicam-se, inter alia, a:
(...)
b) Informação, comunicações e outros serviços, incluindo serviços electrónicos e serviços de emergência.

2 - Os Estados Partes tomam, igualmente, as medidas apropriadas para:

g) Promover o acesso às pessoas com deficiência a novas tecnologias e sistemas de informação e comunicação,
incluindo a Internet;
h) Promover o desenho, desenvolvimento, produção e distribuição de tecnologias e sistemas de informação e comunicação
acessíveis numa fase inicial, para que estas tecnologias e sistemas se tornem acessíveis a um custo mínimo.



Documentos Internacionais
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007)

Artigo 21.º - Liberdade de expressão e opinião e acesso à informação

“Os Estados Partes (...) garantir que as pessoas com deficiências podem exercer o seu direito de liberdade
de expressão e de opinião, incluindo a liberdade de procurar, receber e difundir informação e ideias em
condições de igualdade com as demais e através de todas as formas de comunicação da sua escolha,
conforme definido no artigo 2.º da presente Convenção, incluindo:

a) Fornecendo informação destinada ao público em geral, às pessoas com deficiência, em formatos e
tecnologias acessíveis apropriados aos diferentes tipos de deficiência, de forma atempada e sem
qualquer custo adicional;

b) Aceitando e facilitando o uso de língua gestual, braille, comunicação aumentativa e alternativa e
todos os outros meios, modos e formatos de comunicação acessíveis e da escolha das pessoas com
deficiência nas suas relações oficiais;

c) Instando as entidades privadas que prestam serviços ao público em geral, inclusivamente através da
Internet, a prestarem informação e serviços em formatos acessíveis e utilizáveis pelas pessoas com
deficiência;

d) Encorajando os meios de comunicação social, incluindo os fornecedores de informação através da
Internet, a tornarem os seus serviços acessíveis às pessoas com deficiência;


