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Escritório de Desenvolvimento  
das Telecomunicações (BDT)  
Ref.  10 de setembro de 2014 

 ÁS Administrações dos Estados Membros da UIT nas 
Américas; Membros do UIT-D nas Américas; Academia 
e organizações regionais e internacionais. 

Asunto: Américas Acessível: Informação e comunicação para TODOS. São Paulo, Brasil, de 12 a 14 de novembro, 
2014 

Prezado Senhor / Senhora, 

É para a UIT um grande prazer convidar a sua organização para participar do evento "América Acessível: informação e 
comunicação para TODOS", que terá lugar em São Paulo, Brasil, de 12 a 14 de novembro de 2014. Este evento regional 
para as Américas será organizado pelo Escritório de Desenvolvimento das Telecomunicações (BDT) da União 
Internacional de telecomunicações (UIT), em colaboração com a Secretaria de direitos Humanos da Secretaria da 
Presidência da República do Brasil e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, ciência e cultura (UNESCO). 
Este evento visa avançar nas discussões desde a identificação dos princípios até a aplicação de práticas sobre como os 
diferentes atores na região das Américas podem garantir que a acessibilidade das TIC e tecnologias assistivas estejam 
amplamente disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD) e que possam ser usadas para a proteção e exercício de seus 
direitos, tendo em conta a igualdade e a preços acessíveis. O evento incidirá mais sobre a importância das TIC para o 
empoderamento das PCD salientando que através da cooperação, o desenvolvimento de ferramentas, a capacitação e o 
desenvolvimento de políticas e estratégias, é possível eliminar as barreiras e permitir o desenvolvimento humano e a 
inclusão social. 
Em consonância com o acima exposto, a UIT, o governo do Brasil e a UNESCO, com o apoio do governo da cidade de São 
Paulo, uniram forças para incentivar os governos, a indústria e demais atores interessadas em promover a acessibilidade 
das TIC para criar oportunidades justas e equitativas para as PCD e apoiar uma agenda de desenvolvimento regional que 
contribua para o emergente desenvolvimento global pós-2015 tartando a acessibilidade das TIC para as Pessoas com 
Deficiência como uma questão de desenvolvimento transversal. Um Plano de Trabalho Regional para as Américas sobre a 
acessibilidade das TIC, que identifique metas realistas a serem alcançadas a curto prazo (até os Jogos Paralímpicos de 
2016), bem como de médio e longo prazo, é um dos principais resultados esperados do evento. 
As inscrições para a evento serão exclusivamente on-line até 11 de novembro de 2014 em 
http://www.itu.int/online/regsys/ITU-D/workshop/edrs.registration.form?_eventid=4000206, onde você poderá se 
cadastrar também no Grupo de Trabalho de sua preferência. 

Para a obtenção de mais informações, os convidamos a visitar o site do evento (http://www.itu.int/en/ITU-
D/Regional-Presence/Americas/Pages/EVENTS/2014/1112-BR-Accssblty.aspx) onde as informações de agenda, 
público-alvo, inscrição, bolsas de estudo, logística, coordenação do evento e outros links de interesse, estarão 
disponíveis. Favor notar que não há custos de participação. 
Temos a grata satisfação de informar que, sujeitas à disponibilidade de recursos, serão concedidas bolsas de estudo, para 
facilitar a participação dos Maíses Menos Desenvolvidos (PMD), os Países em Desenvolvimento ou de Renda mais Baixa 
(LIC). Aqueles que solicitarem bolsas de estudo estarão limitados a uma pessoa por país elegível e deverão apresentar o 
formulário de solicitação de bolsa de estudos devidamente assinado por sua respectiva administração até o dia 10 de 
outubro de 2014. 
Estamos confiantes na participação de sua organização neste evento para partilhar experiências em apoio à futura 
definição de estratégias para a implementação de políticas, regulamentos e códigos de conduta a fim de promover a 
inclusão em condições de igualdade das pessoas com deficiência na Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

Atenciosamente, 
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