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A cábula do acordo ortográfico   
 

Aqui fica o resumo das regras e alterações que afetam a escrita do Português europeu. 
 

 Regras Exemplos na nova grafia 
Alfabeto O alfabeto passa a ter 26 letras (inclui-se: k, y, w). - kantiano, York, Wagner 
Consoantes 
mudas 

Não se escrevem as letras c e p, quando não se 
pronunciam. 

- ação, coletivo, projeto, ótimo, 
exceção, dececionar, perentório 

 
 
 
Acentuação  

Suprime-se o acento: 
- nas formas verbais terminadas em -eem;  
- nas palavras graves com o ditongo tónico oi ; 
- nas formas verbais de arguir e redarguir 
- que servia para distinguir certas preposições, verbos 
e nomes (exceção: por/pôr). 

 
- veem, leem, deem, releem 
- espermatozoide, joia, heroico 
- arguem, redarguam 
- para (prep.)/ para (verbo) 
  pelo (prep e art.)/ pelo (nome) 

 Há dupla grafia na 1.ª pessoa do plural do pretérito 
perfeito dos verbos terminados em –ar. 

- amamos/ amámos,  
passeamos/ passeámos 

 Deixa de se usar o hífen: 
- nas formas monossilábicas do  verbo haver; 
- em algumas locuções; 
- na maioria das palavras prefixadas. 

 
- hei de, hás de, há de, hão de 
- fim de semana, cor de vinho 
- copiloto, antiaéreo, extraescolar, 
contrassenha, autoestrada  

Hífen 
 
 
 

Usa-se o hífen, nas palavras derivadas, quando: 
- o radical começa por –h; 
- a última letra do prefixo é igual à primeira do radical 
  (exceto com os prefixos átonos co-, re-, pre-, pro-); 
- o prefixo é um dos seguintes: pré-, pró-, pós-, ex-, 
vice-, aquém-, além-, recém- ; 
- os prefixos circum- e pan- são seguidos de radical 
começado por vogal, h, n ou m. 

 
- anti-herói  
- contra-ataque, inter-racial, hiper-
reativo, anti-infecioso 
- pós-graduação, pré-operatório, 
além-mar, ex-diretor, vice-reitor 
- circum-navegar, pan-africano, 
pan-helénico 

 Passam a ser escritos com minúscula:  
- meses e estações do ano; 
- pontos cardeais e colaterais (não as abreviaturas). 

 
- verão, janeiro 
- norte; sul (mas SW) 

Letras 
minúsculas 

É opcional o uso de maiúscula ou minúscula em: 
- formas de tratamento; 
- palavras que designam lugares ou edifícios; 
- nomes de domínios do saber, cursos e disciplinas; 
- títulos (mas a primeira palavra tem inicial maiúscula). 

 
- P/professor, S/santa, C/cardeal 
- A/avenida, P/palácio, R/rua 
- P/português, M/matemática 
- Manhã S/submersa 

 
 
Portal da Língua Portuguesa (Vocabulário em Mudança): 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=novoacordo&act=list&version=all 
Lince - conversor para a nova ortografia (Portal da Língua Portuguesa): 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=lince 
Conversor de texto – Porto Editora: 
http://www.portoeditora.pt/acordo-ortografico/conversor-texto/ 


