Lisboa - Portugal, 10 de Maio 2011

Projecto Pioneiro - com patente 100% portuguesa

Sonae Sierra instala sistema inovador GUIO® para
apoio a pessoas com deficiência visual
• Sistema GUIO

®

desenvolvido em exclusivo para a Sonae Sierra

• Novo serviço disponível no Centro Colombo e no NorteShopping

A Sonae Sierra, especialista internacional em centros comerciais, acaba de disponibilizar um
inovador sistema de apoio aos visitantes cegos e amblíopes durante as suas visitas ao Centro

®

Colombo e NorteShopping. Trata-se do sistema GUIO

, uma solução tecnológica de orientação e

informação para pessoas com deficiência visual que pretende orientar, nestes espaços, os nossos
Clientes com limitações visuais.

®

O sistema GUIO

disponibiliza informação áudio através de uma pequena unidade portátil

designada de “BeepMóvel”, dispositivo que facilita a orientação do utilizador permitindo assim
obter informações úteis como a localização de escadas, elevadores, WCs, portas de acesso,
Balcão de Informações, telefones públicos, etc, referenciando também algumas das lojas na
proximidade, ajudando desta forma o seu utilizador a aceder às zonas pretendidas do espaço
comercial.

®

O sistema GUIO

foi desenvolvido e fabricado pela empresa Moniz Dias a pedido e em estreita

colaboração com a Sonae Sierra tendo uma patente 100% portuguesa e características
tecnológicas que fazem dele um sistema único e inovador a nível mundial.

®

Para José Faias, coordenador do Projecto GUIO

na Sonae Sierra: “este sistema inovador

insere-se no âmbito da Política de Responsabilidade Corporativa da empresa e na preocupação
em ter Centros acessíveis a pessoas com qualquer tipo de limitação e, assim, podermos
contribuir para uma sociedade mais inclusiva”. E adianta: “o compromisso com a inovação está
no nosso ADN e tem levado a Empresa a conquistar uma elevada reputação internacional pelo
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desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras”.
Segundo Carlos Lopes, presidente da Direcção da ACAPO “este é um sistema que pode apoiar as
pessoas com deficiência visual nas suas deslocações aos Centros Comerciais, contribuindo assim
para a promoção de uma sociedade mais inclusiva”. E acrescenta: “desde o primeiro momento, a
ACAPO teve uma participação activa, estando presente nas diferentes fases de desenvolvimento
do projecto, de forma a garantir que este equipamento possa ajudar na mobilidade das pessoas
com deficiência visual que visitam estes espaços Comerciais.”

Projecto-piloto no NorteShopping e no Centro Colombo
Na primeira fase de implementação nos centros comerciais da Sonae Sierra, o GUIO está
disponível no NorteShopping e no Centro Colombo.
Para utilização dos cegos e amblíopes, cada centro tem disponíveis, nos respectivos Balcões de
Informação 6 “BeepMóveis”, bastando para tal levantar este dispositivo. O BeepMóvel faz uma
breve apresentação áudio sobre o Centro, o número de lojas, os serviços disponíveis e os
acessos, orientando os visitantes com limitações visuais de acordo com os pontos cardeais,
disponibiliza um número de emergência, entre outras informações de grande utilidade.
O BeepMóvel é um aparelho extremamente funcional, de pequenas dimensões e de fácil
manuseamento, que complementa as informações já existentes por recurso a botões tácteis,
dispondo também de um número de emergência, em Braille, para solicitar o apoio do Centro.
O seu funcionamento é assegurado por várias unidades fixas instaladas em pontos estratégicos,
colocadas um pouco por todo o Centro, que são activadas quando as unidades móveis
(BeepMóvel) entram na sua área de intervenção, estabelecendo automaticamente ligação com o
aparelho, viabilizando o fornecimento de informações úteis relativas aos locais onde o utilizador
se encontra.
Estudos realizados revelam que aproximadamente 1% da população portuguesa possui

®

deficiência visual estimando-se o seu número em cerca de 163 mil. Com o sistema GUIO

, a

Sonae Sierra pretende contribuir para um aumento da qualidade de vida destas pessoas,
facilitando a mobilidade e autonomia dos Clientes cegos e amblíopes, que nos distinguem com a
sua visita aos nossos centros comerciais.
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Sobre a Sonae Sierra
A Sonae Sierra, www.sonaesierra.com, é a especialista internacional em centros comerciais, apaixonada por
introduzir inovação e emoção na indústria dos centros comerciais. A Empresa é proprietária de 49 Centros
Comerciais em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra está também
activa na prestação de serviços a terceiros em Chipre, Sérvia, Marrocos e Colômbia. Actualmente, a
Empresa tem 3 projectos em construção e outros 7 novos projectos em diferentes fases de
desenvolvimento em Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Roménia e Brasil. A Sonae Sierra gere um total de
área bruta locável (ABL) cerca de 2,2 milhões de m2 com mais de 8.900 lojistas. Em 2010, a empresa
registou mais de 442 milhões de visitas nos seus centros comerciais.
Sobre a ACAPO
A ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal - é uma Instituição Particular de Solidariedade
Social que representa, a nível nacional e internacional, os cidadãos portugueses com deficiência visual.
Possui actualmente, para além da sua sede em Lisboa, mais 13 Delegações distribuídas pelo Continente e
Ilhas, com técnicos especializados, capazes de responder às efectivas necessidades das pessoas cegas e
com baixa visão, suas famílias e comunidades envolventes. Já este ano, viu o seu sistema de gestão da
qualidade, no domínio da representação dos interesses das pessoas com deficiência visual a nível nacional e
internacional, certificado pela Associação Portuguesa da Certificação (APCER), segundo a norma ISO
9001:2008.
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