
Acesso Significativo 

O que é o programa Language and Communications Access (LCA - 
Acesso à Língua e Comunicação) e por que ele é importante? 
 
Em 2016, o Prefeito Martin J. Walsh assinou uma lei municipal chamada “Establishing 
Language and Communications Access for City Services (Estabelecimento de Acesso à Língua 
e Comunicação nos Serviços Municipais)”. Estamos empolgados em compartilhar com você o 
progresso que foi feito nesta série de artigos mensais. Esperamos que você nos apoie para 
fazer Boston uma cidade mais accessível para morar, trabalhar e divertir-se.  
 
O Language and Communications Access é uma parte importante da visão do Prefeito Walsh 
para uma cidade mais inclusiva e com mais respeito à igualdade de direitos de cada pessoa. 
Esta iniciativa se une a outras iniciativas prioritárias sob a liderança do Prefeito, como a 
Imagine Boston 2030 (Imagine Boston 2030), a Mayor’s Resilience Strategy (Estratégia de 
Resiliência do Prefeito), a Age Friendly Boston (Boston Adequada à Idade) e a Climate Ready 
Boston (Boston Preparada para o Clima). Juntos, esses esforços por toda a cidade têm o 
objetivo de transformar Boston em uma cidade melhor e mais confortável para vivir.  
 
O que é o Language and Communications Access (LCA) exatamente? O LCA é um plano de 
acessibilidade que facilita a interação das pessoas com a cidade. Ele toma muitas formas. Os 
serviços de interpretação e tradução ajudam as pessoas que precisam de comunicar em um 
idioma diferente do inglês. A tecnologia assistiva fornece uma camada de apoio para qualquer 
necessidade relacionada à comunicação para usuários que falem outros idiomas ou para as 
pessoas que tenham uma deficiência. Algumas pessoas podem usar seus próprios dispositivos 
de tecnologia assistiva, como aparelhos auditivos e programas que converte texto em fala. A 
Cidade de Boston pode apoiar ainda mais o acesso através de tecnologias como 
Communications Access Real-Time (CART - Acesso à Comunicação em Tempo Real), 
aparelhos de escuta assistida e equipamento para interpretação ao vivo.  
 
O LCA é uma medida importante a ser implementada por diversas razões. Primeiramente, 
todos têm direito a acessar os serviços e benefícios municipais. Parte da responsabilidade da 
cidade é remover ativamente barreiras que faz difícil para as pessoas acessar tais serviços e 
benefícios. Estamos aqui para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Se alguém quiser 
participar de uma nova comunidade, informar uma emergência, ou iniciar sua própria empresa, 
o processo deve ser justo e acessível a todos, independente de sua idade, suas habilidades ou 
dos idiomas usados.  
 
O LCA também é importante porque ele chega às pessoas no local onde elas se encontram. O 
planejamento cuidadoso da acessibilidade promove uma mensagem de inclusão e autonomia. 

https://imagine.boston.gov/
https://www.boston.gov/departments/resilience-and-racial-equity
https://www.boston.gov/departments/resilience-and-racial-equity
https://www.boston.gov/departments/elderly-commission/age-friendly-boston
https://www.boston.gov/departments/environment/climate-ready-boston
https://www.boston.gov/departments/environment/climate-ready-boston


As pessoas conseguem comunicar-se com seus líderes e representantes sem medo de 
discriminação. Elas sentem-se mais conectadas às suas comunidades porque sentem que são 
membros delas. Sob a liderança do Prefeito Walsh, a Cidade de Boston quer reconhecer a 
diversidade, e celebrar e promover essas diferenças. É isso que faz de Boston uma cidade tão 
extraordinária. Esperamos que essa também seja sua opinião.  
 
O programa Language and Communication Access trabalha para fortalecer a Cidade de 
Boston a fim de que seus serviços, programas e atividades sejam significativos e 
acessíveis a todos. Para obter mais informações, acesse Language and Communications 
Access program. 
 
Español | Kreyòl ayisyen | 繁體中文 | 简体中文 | Tiếng Việt | kriolu | العربیة | Português | 
Русский | Français 

http://boston.gov/lca
http://boston.gov/lca

