
Produção de conteúdos 
acessíveis

Boas práticas para a 
Web

Versão digital deste documento

http://hdl.handle.net/10071/11836

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 produção de 
conteúdos multimédia
http://hdl.handle.net/10071/11835

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.

Contactos

Página da Biblioteca
http://biblioteca.iscte-iul.pt

Facebook
https://www.facebook.com/Biblioteca.ISCTE.IUL

E-mail
biblioteca@iscte.pt
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1 Atribua etiquetas aos recursos com vocabulário relevante que 

permitam ao utilizador localizar facilmente a informação pretendida.

2 Utilize nas suas páginas web um design dinâmico, que permita que o 
conteúdo se adapte ao dispositivo de saída dos utilizadores finais. 

3 Forneça um mapa do site.

4 Disponibilize formas de ajudar os utilizadores a encontrar os 
conteúdos. Inclua uma funcionalidade de pesquisa em cada página.

5 Disponibilize uma ordem lógica de hiperligações e cabeçalhos para os
utilizadores navegarem. 

6 Disponibilize um trilho para determinar onde os utilizadores estão
(navegação). 

7 Separe a informação e a estrutura da apresentação para permitir
diferentes apresentações.

8 Inclua descrições de texto alternativo para as imagens. 

9 Divida a sua informação em blocos fáceis de gerir. 

10
Valide o nível de acessibilidade das suas páginas através de uma 
verificação manual, recorrendo a validadores automáticos, e com 
apoio de utilizadores que fazem uso de tecnologias de apoio.

Validador automático para as WCAG 2.0 
(Web Content Accessibility Guidelines) 
desenvolvido pela
Unidade ACESSO da FCT - Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia.

Disponível em:

http://acessibilidade.gov.pt/accessmonitor

Validador AccessMonitor

Projeto ICT4IAL 

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

http://www.ict4ial.eu

http://acessibilidade.gov.pt/accessmonitor
http://www.ict4ial.eu/

