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Carta para a Edição Acessível
O Consórcio de Livros Acessíveis promove a produção de livros eletrônicos e outras publi
cações digitais em formatos acessíveis, tais como braille, áudio ou fontes ampliadas, para
cegos, deficientes visuais, ou pessoas com dificuldade de leitura de material impresso.
A disponibilidade crescente de livros eletrônicos e outras publicações digitais cria uma
oportunidade sem precedentes para que as pessoas com incapacidade de leitura de
material impresso possam tornar-se leitores de tais publicações e desfrutar de uma
diversidade crescente de títulos. Sem diminuir a importância de outros modos de distribuir
material acessível, os editores e autores demonstram uma grande vontade de explorar e
desenvolver as vantagens dos livros eletrônicos. Todavia, o objetivo de tornar um maior
número de livros eletrônicos totalmente acessíveis só será realizado se os editores,
autores e outras partes interessadas se concentrarem no aspecto prático da questão.
O nosso objetivo é tornar os nossos livros eletrônicos acessíveis a todas as pessoas.
Com este objetivo em vista, nós, os signatários desta Carta, por este meio nos com
prometemos a:
1. declarar a nossa política em matéria
de acessibilidade no nosso website,
inclusive a adesão a esta Carta;
2. nomear um dirigente sênior que
assumirá a responsabilidade pela
acessibilidade;
3. conscientizar e fornecer formação
técnica ao pessoal relevante;
4. designar e divulgar um ponto de
contato na nossa organização para
ajudar as pessoas com dificuldades
de leitura de material impresso a
acessar nossas publicações;

5. verificar a acessibilidade das nossas
publicações, incluindo descrições
apropriadas das características e
meta-dados;
6. monitorar o nosso progresso neste
domínio;
7. promover a adoção de normas de
acessibilidade ao longo de toda a
cadeia de abastecimento; e
8. apoiar a colaboração nacional e
internacional com organizações que
representam pessoas com dificuldades
de leitura de material impresso, de
maneira a aumentar a disponibilidade
de publicações em formatos acessíveis.
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Nome da Organização:

Nome e título da pessoa que assina em nome da Organização:

Assinatura:

Data:

Nome, título e endereço eletrônico de quem na organização se encarregará de ajudar
as pessoas com dificuldades de leitura de material impresso a acessar as publicações:

Endereço do website da organização:

Se tem alguma pergunta a fazer, ou se deseja mais informações,
queira contatar-nos no endereço: Accessible.Books@wipo.int

