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Produção de conteúdos 
acessíveis

Boas práticas para a 
elaboração de 
apresentações em 
Powerpoint

Versão digital deste documento

http://hdl.handle.net/10071/11834

Outras publicações relevantes

Porquê produzir informação acessível?
http://hdl.handle.net/10071/11832

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

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. 3
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1 Utilize um tamanho de letra não inferior a 22 pontos e o espaçamento 

entre linhas mínimo de 1.2 pontos.

2 Garanta um alto contraste de cores entre fundo e texto.

3 Use sempre que possível um fundo liso e sem colunas. 

4 Evite todos os elementos visuais que sejam acessórios e que dificultem 
a leitura dos slides.

5 Utilize os esquemas de slides existentes para estruturar as suas 
apresentações e garanta que todos têm um título claro e descritivo.

6 Recorra ao campo de notas para fornecer descrições mais 
pormenorizadas sobre os conteúdos.

7
Forneça sempre uma descrição ou transcrição textual para elementos 
como imagens, vídeo e áudio, nomeadamente recorrendo ao campo do 
texto alternativo.

8 Termine cada item de uma lista com pontuação.

9 Evite os efeitos de transição entre slide (pode recorrer a efeitos sonoros
para destacar o surgimento de novos tópicos).

10 Na produção de ficheiros no formato PDF não insira mais do que um 
slide por página.

O verificador de Acessibilidade 
deteta possíveis problemas que as 
pessoas com incapacidades 
poderão sentir ao utilizar o ficheiro.

Verificador de Acessibilidade do 
Microsoft Office

Projeto ICT4IAL 

Para informações 
mais detalhadas 
sobre acessibilidade 
pode consultar a 
página web do 
projeto ICT4IAL em:

http://www.ict4ial.eu

http://www.ict4ial.eu/

