
CPP  NEWS

FUNDAÇÃO PT DOA EQUIPAMENTOS 
A ATLETAS PARALÍMPICOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

No passado dia 14 de Outubro, a Fundação PT deslocou-se ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP) para entregar 
equipamentos que permitem a inclusão digital de atletas com deficiência visual. Na entrega de equipamentos estiveram 
presentes o Presidente do CPP, Humberto Santos, o Administrador Delegado da Fundação PT, Óscar Vieira, assim como 
um dos atletas contemplados na doação – Ricardo Vale.

Os atletas receberam equipamentos com funcionalidades diversas que lhes permitem uma melhoria da qualidade de vida 
e de acessibilidades diárias: o PT Jaws, o PT Emergência e o Talks&Zooms, utilizado como complemento do telemóvel, 
igualmente doado, Nokia C5. Será agora possível, entre outras funcionalidades, ler e ouvir através de um PC e telefonar 
em mãos livres.

 “Fico muito agradecido pela iniciativa e interesse em encontrar uma forma de melhorar o nível de vida das pessoas portadoras 
de deficiência, e neste caso a minha vida e o meu quotidiano, que de certeza será muito mais acessível com estes equipamentos”, 
referiu o atleta Gabriel Macchi, expectante com a mudança que estas soluções lhe proporcionarão no dia-a-dia.

Para Ricardo Vale, atleta também contemplado com o Software PT Jaws, seguro de que terá agora a vida facilitada refere que 
este produto “permite interagir com o computador, fazendo o mesmo uma leitura, na íntegra, de tudo o que está no monitor”.

A Portugal Telecom participa activamente, desde 1989 - e através Fundação PT desde 2004 -, em diversos projectos de 
desenvolvimento social que visam colocar as telecomunicações e as novas tecnologias da comunicação e da informação 
ao serviço de todos.
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