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O que são as Linhas de Orientação?
As Linhas de Orientação foram desenvolvidas através do projeto TIC para a
Acessibilidade à Informação na Aprendizagem (ICT4IAL). O projeto ICT4IAL é uma
rede multidisciplinar de parceiros europeus e internacionais, que representam
comunidades de aprendizagem e de TIC.
As Linhas de Orientação para informação acessível são um recurso educativo aberto
(REA) para apoiar a criação de informação acessível em geral, e destinada à
aprendizagem em particular. O objetivo destas Linhas de Orientação não é conter
todas as informações disponíveis sobre acessibilidade nem abranger todos os
aspetos desta área, mas sim resumi-las e associá-las a recursos existentes e úteis
que podem ser de utilidade para não especialistas em tecnologias de informação e
comunicação (TIC).
O objetivo do desenvolvimento de tais Orientações é apoiar o trabalho dos
profissionais e das organizações que trabalham na área da educação para fornecer
informação acessível a todos os alunos que necessitam e que irão beneficiar de
informação mais acessível. O procedimento para a criação de informação acessível
é universal. Por conseguinte, estas Linhas de Orientação servem de apoio para
todos os indivíduos ou organizações que pretendam criar informação acessível em
diferentes formatos.
Nas Linhas de Orientação, irá encontrar:
− uma introdução geral, uma descrição dos termos principais, o grupo-alvo e o
âmbito das Linhas de Orientação;
− passos para tornar a informação e os suportes de comunicação acessíveis,
incluindo recomendações e recursos relevantes;
− exemplos de listas de verificação da acessibilidade para formatos específicos; e
− um glossário exaustivo onde poderá encontrar definições operacionais de
termos relevantes.
As Linhas de Orientação consideram diferentes níveis de acessibilidade à
informação, variando de instruções fáceis a instruções para profissionais, e incluem
alguns aspetos para especialistas em TIC e acessibilidade. Há muitos passos que
um utilizador médio de TI pode seguir para alcançar um determinado grau de
acessibilidade. Contudo, a criação de alguns materiais – tais como e-books e
materiais de aprendizagem interativos – requer software mais sofisticado do que
aquele a que o utilizador médio pode ter acesso. Estas Linhas de Orientação
centram-se nos passos que cada profissional pode seguir para tornar a informação
de aprendizagem que produz tão acessível quanto possível.
Estas Linhas de Orientação estão disponíveis como um documento independente,
bem como um REA que apoia a pesquisa entre diferentes tipos de informação e
suportes. Enquanto REA, as Linhas de Orientação permitem aos utilizadores
adaptá-las ao seu contexto, bem como comentarem e contribuírem para o seu
desenvolvimento.

Quem são os destinatários destas Linhas de Orientação?
O público-alvo para estas Linhas de Orientação é qualquer indivíduo ou organização
que cria, publica, distribui e/ou utiliza informação num contexto de aprendizagem.
Isto inclui, mas não está limitado a, fornecedores de informação tais como:
−
−
−
−
−
−

Funcionários de escolas
Bibliotecários
Funcionários de universidades
Pessoas responsáveis pela comunicação
Editores
Grupos de apoio e organizações não governamentais.

É importante salientar que, embora um autor individual ou fornecedor de
informação possa iniciar muitas ações para melhorar a acessibilidade, a
disponibilização de informação acessível em geral, e para aprendizagem em
particular, pode requerer o envolvimento de um grupo mais vasto de partes
interessadas, como por exemplo:
− Decisores em escolas e universidades que apoiem abordagens acessíveis e
tenham acordado políticas sobre acessibilidade;
− Cientistas informáticos e especialistas em tecnologia de informação (TI)
responsáveis pela criação de plataformas de Internet, ferramentas, sítios e
repositórios acessíveis onde a informação acessível possa ser partilhada.
As Linhas de Orientação centram-se nas possibilidades de profissionais não
especialistas criarem informação acessível nos seus ambientes de trabalho.
Estão disponíveis recomendações adicionais destinadas a organizações sobre como
apoiar a disponibilização de informação acessível a nível das organizações:
− Nas Recomendações para a Disponibilização de Informação Acessível para a
Aprendizagem ao Longo da Vida
− No relatório Tornar a informação da sua organização acessível a todos.
Envolva-se no desenvolvimento das Linhas de Orientação!
As Linhas de Orientação foram desenvolvidas como um recurso educativo aberto.
Convidamo-lo a registar-se no Web site para:
− Adicionar os seus comentários às Linhas de Orientação;
− Partilhar recursos e recomendações adicionais;
− Partilhar as suas experiências de utilização e adaptação das Linhas de
Orientação.
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