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ALi  e as Grafias Braille
Com o objetivo de divulgar a documentação sobre as grafias braille que 
se encontram em vigor após a publicação do Decreto-Lei n.º 126/2017, 
reservamos este destaque da ALi para abordar as grafias braille, 
disponibilizadas pelo Núcleo para o Braille e Meios Complementares de 
Leitura, no portal do Instituto Nacional para a Reabilitação (INR). 
Conforme o Decreto-Lei supra mencionado, o sistema Braille é um código 
universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas. 
Os sinais do sistema braille aplicam-se a todas as grafias, nomeadamente, 
à Língua Portuguesa, Matemática, Química, Música e Informática. 
O Núcleo Braille disponibiliza as versões em suporte digital das grafias 
para impressão a negro ou em braille, para que possam ser acedidas por 
todos.                                                  

As seguintes grafias Braille podem ser transferidas através das hiperligações que se encontram 
abaixo. 

Grafia Braille para a Língua Portuguesa (3.ª edição)
- Versão para leitura e impressão em Braille (BRF) (Ficheiro Zip)
- Versão impressa a tinta (PDF)

Grafia Matemática Braille
- Versão para leitura e impressão em Braille (BRF) (Ficheiro Zip)
- Versão impressa a tinta (PDF)

Grafia Química Braille
- Versão para leitura e impressão em Braille (BRF) (Ficheiro Zip)
- Versão impressa a tinta (PDF)
              Fonte: https://www.inr.pt/grafias 

Cada grafia encontra-se disponibilizada aqui, bem como no portal do INR, em dois formatos: 
 Braille Digital (BRF – Braille File Format) - destinado a ser lido e/ou impresso em braille, 
recorrendo-se, para o efeito, a linhas braille e/ou a impressoras braille e a tabela Braille Americana de 6 
pontos – Acessível a pessoas cegas. 
 Ficheiro de Imagem (PDF – Portable File Format) - resultante da digitalização das grafias 
impressas a tinta, destinado a ser lido com os olhos - Acessível a pessoas sem deficiência visual.    


