
Queres facer os teus propios vídeos? 4 editores de vídeo 
gratuítos para Windows

O vídeo converteuse non só nun dos tipos de contido máis consumidos, senón nun moi fácil de 

expoñer. Con todas as redes sociais que che deixan compartir vídeos, e plataformas como YouTube, 

calquera con suficiente motivación e dedicación pode empezar a producir os seus propios vídeos.

Se estás a empezar a probar e buscas algunha ferramenta que che axude a facer o traballo pero que 

non sexa moi custosa ou preferiblemente gratis, nós ímosche a recomendar catro editores de vídeo 

gratuítos para Windows polos que non tes que pagar nada.

Lightworks

Lightworks é un editor de vídeo  multiplataforma con todas as funcións necesarias para producir o teu 

contido. Aínda que é un software de pago, conta cunha versión gratuíta con todas as funcións, a única 

limitación é que os formatos para exportar vídeos non inclúen nin 4 K nin  UHD. Se queres aprender a 

usalo teñen moitos  titoriais.

Openshot

OpenShot é un editor de vídeo gratuíto e de código aberto que ademais é extremadamente simple. 

Tamén é  multiplataforma e déixache engadir tantas pistas como necesites, recortar, engadir 

animacións e efecto, e moito máis.

https://www.lwks.com/get-windows
https://www.openshot.org/


AVS

AVS Vídeo Editor é un programa de edición de vídeo gratuíto para  Windows. Ten todas as funcións 

básicas: recortar, dividir, combinar, rotar, mesturar vídeos, aplicar efectos, engadir menús, audio, 

subtítulos, etc. É similar a  Windows  Movie  Maker é aparencia e simplicidade.

Powtoon

Powtoon é unha interesante solución  online para editar vídeos facilmente. O plan gratuíto déixache 

usar varias cancións e estilos que non necesitan pagar  regalías, pero só pode almacenar 100 MB e os

teus vídeos non poden pasar de 5 minutos. Dependendo para que non o necesites pode ser unha boa 

opción.

https://www.powtoon.com/home/
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