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1. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA (IDADE)

2. PUBLICIDADE

3. PÚBLICOS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS

TRÊS TIPOS DE SINALÉTICA



1. CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA

Programas para todos os públicos

Programas para públicos com ≥10 anos 

Aconselhamento parental (AP) para menores de 10 anos

Programas para públicos com ≥ 12 anos

Aconselhamento parental (AP) para menores de 12 anos

Programas para públicos com mais de 16 anos



EXEMPLOS DA APLICAÇÃO DA SINALÉTICA DE 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA



2. PUBLICIDADE

Programa com presença/colocação de produto
Referência a produtos ou marcas

Programa patrocinado 
Apoio financeiro de um ou mais patrocinadores 

Ajuda à produção
Programa com produtos ou serviços cedidos gratuitamente 
sem valor significativo 

Telepromoção
Publicidade a produtos feita pelo apresentador do programa



EXEMPLOS DE SINALÉTICA RELACIONADA COM PRESENÇA DE 
PUBLICIDADE

A sinalética deve surgir no início, no recomeço e no fim do programa, exceto a telepromoção
(início e fim)

file://localhost/Volumes/STORE N GO/Literacia/EPIS_ERC/2_Sinaletica_RodriguesFreitas/APRESENTA%C3%87%C3%83O/APRESENTA%C3%87%C3%83O/Voc%C3%AA na TV.mp4


3. PÚBLICOS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS



LEGENDAGEM (TELETEXTO)

Programas em português para públicos surdos ou com dificuldades
auditivas

Exemplos de páginas de teletexto :

887 – RTP1
888 – RTP2, SIC e TVI
886 – Jogos de futebol na RTP1
884 – Programas de informação na RTP2

885 - programas de informação da RTP1



LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

Programas para pessoas surdas ou com dificuldades auditivas

A interpretação em Língua Gestual é feita através de uma janela 
com o intérprete, normalmente num dos cantos inferiores do 

ecrã



AUDIODESCRIÇÃO

Descrição de cenas ou imagens de um programa para
pessoas cegas e com baixa visão, através da rádio

Depois do Adeus.mp4


Alguns recursos da ERC na área das 
acessibilidades 

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/acessibilidades

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/acessibilidades


EXERCÍCIO DE AUDIODESCRIÇÃO

Audiodescrição de um excerto da curta-metragem “Zé e o Pinguim”

(argumento de Joana Imaginário e Francisco Lança e realização do

último)

▪ Audição do excerto - sem as imagens (sensação de um invisual

diante da programação televisiva)

▪ Visionamento do excerto - sem som (sensação de um surdo

diante da programação televisiva)

▪ Audiodescrição (escrita) do excerto (descrição das imagens e

do ambiente sonoro), permitindo a compreensão máxima dos

conteúdos audiovisuais por parte de pessoas invisuais.

Zé Pinguim_Exercício.mp4
file://localhost/Volumes/STORE N GO/Literacia/EPIS_ERC/2_Sinaletica_RodriguesFreitas/APRESENTA%C3%87%C3%83O/APRESENTA%C3%87%C3%83O/Z%C3%A9 Pinguim_Exerc%C3%ADcio.mp4
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Recurso produzido pela ERC (adaptação da primeira versão do recurso, datada de 2014)
Utilizado em ações de consciencialização sobre a sinalética televisiva

Fonte das imagens utilizadas:

Ícone de televisor (Pixabay.com)

Imagens de frames de programas da RTP, SIC e TVI

Excerto da curta-metragem “Zé e o Pinguim” (argumento

de Joana Imaginário e Francisco Lança e realização do 

último)

http://www.erc.pt/

