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Produção de conteúdos 
acessíveis

Boas práticas para a 
produção de conteúdos 
multimédia

Versão digital deste documento

http://hdl.handle.net/10071/11835

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 elaboração de 
apresentações em Powerpoint
http://hdl.handle.net/10071/11834

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. 4
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1 Forneça ao seu áudio/vídeo um equivalente em texto sem que se 

percam conteúdos importantes.

2
Sempre que se justifique disponibilize legendas de tradaptação (forma 
alternativa de demonstrar o que as pessoas podem ouvir), intérprete 
de Língua Gestual Portuguesa ou audiodescrição.

3 Certifique-se que o equivalente em texto/descrição ou as legendas de 
tradaptação estão sincronizados com o vídeo.

4 Disponibilize equivalentes visuais para os alertas de áudio. 

5 Evite a reprodução automática de áudio ou vídeo.

6 Assegure controlos de volume e navegação, nomeadamente através 
do teclado.

7 Salvaguarde a possibilidade de inserir marcadores (em particular nos 
recursos áudio). 

8 Garanta que o áudio/vídeo podem ser reproduzidos em diferentes 
leitores de multimédia.

9 Certifique-se que os ficheiros podem ser transferidos se necessário.

10 Disponibilize a informação em suportes alternativos sempre que 
possível.

Para mais informações sobre 
legendas de tradaptação, 
transcrições e descrições de áudio 
consulte:

http://webaim.org/techniques/captions

Áudio e vídeo acessíveis

Projeto ICT4IAL 

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

http://www.ict4ial.eu

http://webaim.org/techniques/captions
http://www.ict4ial.eu/

