
Para uma pessoa com uma de�ciência, ler uma página PDF não preparada para 

acessibilidade com um leitor de ecrã é como ler parágrafos fora de ordem: 

informação em falta quando imagens explícitas se tornam invisíveis, tendo 

di�culdade em compreender quando os números parecem inconsistentes. Uma 

imagem em branco, que infelizmente diz respeito à maioria dos PDFs disponíveis 

online!

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Contexto 

O termo "informação acessível" refere-se à informação fornecida em formatos que 

permitem a cada aprendente aceder ao conteúdo "numa base de igualdade com os 

outros" (CRDPH-Convention Relative aux Droits des Personnes

Handicapées- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com de�ciências). 

Idealmente, a informação acessível em PDF é informação que :

> permite a todos os utilizadores e aprendentes navegar facilmente pelo conteúdo; 

> pode ser percebida e compreendida e�cazmente através de diferentes canais 

perceptuais, tais como a utilização dos olhos e/ou ouvidos e/ou dedos.

 

Apresentação 

Criar pdf acessível  

Lista de veri�cação para criar PDF adaptado

Etapa 1 : 

 

Texto: 

Utilize a linguagem mais simples que se adequa ao seu documento.

Use tamanhos de letra grandes.

Use um tipo de letra sem serifas como Arial, Helvetica ou Verdana.

Use "Pontos e Números" para listas.

 

Imagem : 

Acompanhe as suas imagens com texto alternativo que as descreva.

Use cores de alto contraste para texto e fundo.

Evite fundos com demasiadas imagens, formas ou cores.

Evite links escondidos atrás de outros objectos, tais como imagens.
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Recursos 

Exemplo

Etapa 2:

 

Indique a língua do seu documento em "propriedades".

Evite guardar o seu documento PDF como uma imagem.

Identi�que o seu documento.

Utilize o veri�cador de acessibilidade fornecido pelo seu software para veri�car o 

seu documento.

Preencha a informação dos metadados para ajudar os utilizadores a encontrar 

informação através da pesquisa na Internet.

Inclua todos os elementos relevantes na estrutura do seu documento.

Forneça uma descrição dos campos do formulário.

Veri�que se a acessibilidade não está comprometida quando protege 

documentos PDF.

O layout é 
apropriado e 
agradável;   

 
Os textos explicam 
as imagens e 
podem ser lidos 
para os de�cientes 
visuais;

 
Utilização de 
tamanhos de letra 
grandes e 
espaçados 

 
Imagens e texto 
com alto contraste 
etc....

https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-
accessibility.html

Guia para tornar o pdf acessível


