Fórum Executivo da Sociedade de Informação
(FESI)
A APDSI tem o prazer de o convidar a estar presente
no Jantar-Debate do FESI
4ª Feira, 15 de Fevereiro de 2012, 20H00
No Restaurante da Ordem dos Engenheiros
(Av. Sidónio Pais, n.º 4 E, Lisboa)

Acessibilidade Web das Empresas Portuguesas
Apresentado por Ramiro Gonçalves

A aceitação que teve o Estudo “Acessibilidade Web – Ponto de Situação das Maiores Empresas
Portuguesas”, aquando da sua Apresentação Pública em Setembro de 2009, e o seu seguimento
em Maio de 2011 com o “Fórum para a Acessibilidade da Informação – Acessibilidade”, mostrou
que o tema se mantém importante e actual. No entanto é fundamental “convocar” mais pessoas
interessadas em aprofundar este domínio juntamente com o Grupo Permanente de Negócio
Electrónico (GNE) da APDSI.
Apesar das melhorias encontradas é possível concluir que a acessibilidade do conteúdo Web
pertencente às maiores empresas portuguesas é ainda muito reduzida. Este facto com certeza
dificulta, em muito, a interacção das pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade com o
próprio conteúdo Web.
Procurando responder a algumas destas expectativas, a APDSI considera de grande interesse e
oportunidade realizar um encontro com o objectivo geral de prosseguir e aprofundar as conclusões
das acções anteriormente desenvolvidas no âmbito desta temática.

Ramiro Gonçalves: É Professor Auxiliar com Agregação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Publicou 104 trabalhos
científicos incluindo capítulos de livros, artigos em revistas indexadas no Journal Citation Index e em actas de conferências
internacionais. Nas suas actividades profissionais interagiu com diversas empresas no âmbito de projectos Europeus, QREN e
FCT.
Preço: 22,50 Euros
Inscrições: Até às 17h de 2ª feira, dia 13 de Fevereiro
Lotação máxima de 64 lugares. Inscrições consideradas por ordem de chegada.
apdSI: e-mail: secretariado@apdsi.pt / Tel.: +351 217 510 762 / Fax:: +351 217 570 516
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