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Produção de conteúdos 
acessíveis

Porquê produzir 
informação acessível?

Versão digital deste documento

http://hdl.handle.net/10071/11832

Outras publicações relevantes

Boas práticas para a elaboração de 
documentos em Word
http://hdl.handle.net/10071/11833

Boas práticas para a elaboração de 
apresentações em Powerpoint
http://hdl.handle.net/10071/11834

Boas práticas para a produção de 
conteúdos multimédia
http://hdl.handle.net/10071/11835

Boas práticas para a Web
http://hdl.handle.net/10071/11836

Sabia que a Biblioteca do Iscte tem 
uma sala com produtos de apoio 
destinados a estudantes com 
Necessidades Educativas Especiais?

Produtos de apoio disponíveis

▪ Portáteis com leitor e ampliador de 
ecrã e software de reconhecimento 
de carateres;

▪ Scanner de mesa;

▪ TrackBall;

▪ Ampliador de mesa;

▪ Impressora Braille;

▪ Auscultadores. 1

http://biblioteca.iscte-iul.pt/
https://www.facebook.com/Biblioteca.ISCTE.IUL
mailto:biblioteca@iscte.pt
http://hdl.handle.net/10071/11832
http://hdl.handle.net/10071/11833
http://hdl.handle.net/10071/11834
http://hdl.handle.net/10071/11835
http://hdl.handle.net/10071/11836


✓

Um recurso de informação que cumpra elevados padrões de 
acessibilidade garante a todos uma melhor experiência de utilização e 
salvaguarda a necessidade de posteriores e morosas adaptações. 

✓

A produção de recursos de informação acessíveis não beneficia apenas 
utilizadores cegos e com baixa visão, surdos, com mobilidade reduzida, 
entre outros, mas todos os que lhes pretendam aceder.

✓

Recursos de informação acessíveis, em conjunto com as tecnologias de 
apoio, facilitam a sua adaptação por parte dos utilizadores, permitindo
que estes alterem o conteúdo de acordo com as suas necessidades.

✓

O cumprimento de boas práticas de acessibilidade na produção de 
recursos de informação permite agilizar e otimizar procedimentos, 
economizando tempo e esforço.   

✓

Um documento elaborado com base em boas práticas é mais acessível e 
o seu conteúdo mais compreensível, nomeadamente por parte de 
utilizadores com dificuldades de aprendizagem específicas.

Documentos eletrónicos
__________________________

Recursos web
__________________________

Materiais impressos
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Informação

A informação disponibilizada pode 
ser de diferentes tipos e fazer uso de 
diversos suportes. Seja qual for a 
conjugação de fatores existem 
sempre boas práticas ao nível da 
acessibilidade que devem ser 
consideradas. Para informações mais 
detalhadas pode consultar a página 
web do projeto ICT4IAL em:

http://www.ict4ial.eu

Compreende a informação disponibilizada em formatos que permitam a cada 
utilizador aceder aos conteúdos em condições de igualdade com os demais, 
usufruindo dos mesmos de forma simples, devendo ser eficazmente percebida e 
compreendida por diferentes canais de perceção, como a utilização dos olhos, 
e/ou ouvidos e/ou dedos.

Informação Acessível

http://www.ict4ial.eu/

