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Resumo 

O acesso a serviços televisivos, através de computadores ou dispositivos portáteis, por 

Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) na generalidade dos países, incluindo 

Portugal, é um desafio que poucas empresas deste ramo dos media têm transformado em 

oportunidade.  

As potencialidades a nível de Acessibilidade da TV por assinatura são inúmeras, já que 

com a evolução das novas tecnologias os serviços de televisão passaram a estar presentes 

não só nas boxes ligadas à televisão, mas também nos dispositivos com ligação à internet, 

tais como os computadores ou os dispositivos móveis.  

O presente trabalho visa estudar e demonstrar o potencial, as limitações e soluções de 

Acessibilidade destes serviços para pessoas com necessidades especiais. Neste 

documento realiza-se um estudo do “estado da arte” sobre serviços de Televisão para 

computador e/ou dispositivos móveis, no estrangeiro e em Portugal avaliando de seguida 

a Acessibilidade dos serviços disponíveis para o Computador e/ou dispositivos móveis 

em Portugal, das empresas Portugal Telecom, NOS e Vodafone. Por fim, fazem-se 

recomendações de melhoria de Acessibilidade dos serviços disponíveis para o 

Computador e/ou dispositivos móveis em Portugal.  
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Abstract 

The access to television services through computers or mobile devices for Persons with 

Disabilities (PwD) in most countries, including Portugal, is a challenge that few 

companies in this business of media have turned into opportunity.  

The accessibility potential level of pay TV are huge, as with the evolution of new 

technologies television services began to be present not only in boxes connected to the 

television, but also on devices with connection to the Internet, such as computers or 

mobile devices. 

The present work aims to study and demonstrate the potential, the limitations and the 

accessibility solutions of these services for people with special needs. In this document is 

carried out a study of the "state of the art" about Television services for computer and/or 

mobile devices, in Portugal and abroad. Then, this thesis presents an accessibility 

evaluation of this kind of services provided in Portugal presented by enterprises like 

Portugal Telecom (PT), NOS and Vodafone. Finally, some recommendations are made 

to improve accessibility of this services that are available for the PC and/or mobile 

devices in Portugal.  
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Glossário 

Acessibilidade 

A Acessibilidade consiste na facilidade de acesso e de uso de ambientes, produtos e 

serviços por qualquer pessoa e em diferentes contextos. Envolve o Design Inclusivo, 

oferta de um leque variado de produtos e serviços que cubram as necessidades de 

diferentes populações (incluindo produtos e serviços de apoio), adaptação, meios 

alternativos de informação, comunicação, mobilidade e manipulação (Godinho, 2010). 

Incapacidade 

Termo chapéu para deficiências, limitações da atividade e restrições de participação (CIF, 

2004). 

Pessoa com Deficiência 

Aquela que, por motivos de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, de funções ou de 

estruturas do corpo, incluindo as funções psicológicas, apresente dificuldades específicas 

suscetíveis de, em conjugação com os fatores do meio, lhe limitar ou dificultar a atividade 

e participação em condições de igualdade com as demais pessoas (SAPA, 2009). 

Pessoas com Necessidades Especiais 

Engloba as pessoas com deficiência e os idosos, entre outras pessoas com incapacidade. 

Pessoas Idosas 

Consideram-se pessoas idosas os homens e as mulheres com idade igual ou superior a 65 

anos, idade que em Portugal está associada à idade de reforma. 

Produto de Apoio 

Qualquer produto, instrumento, equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa 

com deficiência, especialmente produzido ou disponível que previne, compensa, atenua 

ou neutraliza a limitação funcional ou de participação (SAPA, 2009). 

Serviço de Apoio 
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Qualquer serviço utilizado por uma pessoa com deficiência, geral, adaptado ou 

especialmente concebido que previne, monitoriza, atenua ou neutraliza qualquer 

deficiência, limitação da atividade e restrição na participação (ISO/TC173, 2007). 
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1 Introdução 

Nos dias atuais é bastante óbvio que a Acessibilidade constitui o elemento básico e 

fundamental no direito à igualdade de participação de qualquer pessoa, quer tenha 

deficiência ou não. Sempre que uma atividade exclua alguém, meramente porque se torna 

impossível o acesso a um lugar ou a perceção do que lá ocorre, existe, de princípio, uma 

forma de exclusão e, consequentemente, de discriminação (Aragall, Neumann, 

Sagramola, & EuCAN Membership, 2013). 

Portanto torna-se imprescindível promover a Inclusão Digital de todas as pessoas nesta 

sociedade. A Inclusão Digital é a democratização do acesso às tecnologias da Informação, 

de forma a permitir a participação de todos na Sociedade da Informação. Inclusão Digita l 

é também simplificar a rotina diária, maximizar o tempo e as potencialidades. Entre as 

estratégias inclusivas, estão projetos e ações que facilitam o acesso de pessoas de baixo 

rendimento às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), nomeadamente os 

idosos, as populações e regiões mais desprotegidas, diferenças a nível cultural e pessoas 

com algum tipo de limitações. A Inclusão Digital é um conceito muito abrangente, que 

tem sido abordada pelas políticas dos governos. (Araújo & Glotz, 2009) 

No entanto, Acessibilidade não significa apenas permitir que pessoas com deficiênc ias 

participem em atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas 

também a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes numa 

determinada população, com as mínimas restrições possíveis. Numa sociedade em que 

cada vez mais se utilizam tecnologias de informação e de comunicação, acaba por ser 

prioritário para todos garantir a Acessibilidade plena. 

Algumas das tecnologias mais utilizadas no mundo atual são a Televisão, o Computador, 

e os dispositivos móveis, nomeadamente os telemóveis e os tablets, tornam-se aparelhos 

imprescindíveis a qualquer pessoa, portanto será uma ótima prática deixá-los disponíve is 

para qualquer cidadão, incluindo pessoas com necessidades especiais. 
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1.1 Motivações e objetivos 

De acordo com a ITU (União Internacional de Telecomunicações) a Televisão pode muito 

bem ser a tecnologia mais universal do mundo. Quase toda a superfície do planeta tem 

atualmente cobertura de sinal de televisão, e existem cerca de 1.4 biliões de televisores 

nos lares a nível mundial, representando 98% dos lares nos países desenvolvidos e perto 

de 73% nos países em desenvolvimento (ITU, 2011). De forma análoga, segundo João 

Pedro Sousa, no artigo “Internet já tem perto de 2000 milhões de utilizadores em todo o 

mundo”, há um total de 1,8 biliões de utilizadores de Internet no mundo (Sousa).  

Segundo o relatório Mundial sobre a Deficiência produzido em conjunto pela OMS e pelo 

Banco Mundial, sugere-se que existam mais de 1 bilião de pessoas com necessidades 

especiais no mundo de hoje.  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE) foi feito um estudo, baseado nos Censos 

de 2001, do número de Pessoas com Deficiência em Portugal. Em 12 de Março de 2001, 

o recenseamento da população apurou 636 059 pessoas com deficiência (6,1% da 

população residente total) (Gomes, 2010). Podem parecer poucos (felizmente), mas não 

deixa de ser uma fatia importante da população que também deve ter acesso à informação, 

tal como todos os outros. Além disso, segundo a PORDATA com base nos censos de 

2011 existem 2 022 504 pessoas idosas (19,1% da população), e essas de igual forma 

devem ter acesso à informação (INE, 2011). Com o objetivo de melhorar este especto, é 

importante estudar Acessibilidade dos Serviços de TV por assinatura, e encontrar 

soluções para resolver alguns problemas. 

Como tal, Esta dissertação tem como principais objetivos: 

• Realizar um estudo do “estado da arte” sobre serviços de Televisão para 

computador e/ou dispositivos móveis, no estrangeiro e em Portugal; 

• Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV disponíveis para o Computador 

e/ou dispositivos móveis em Portugal, das empresas Portugal Telecom, NOS, Vodafone; 

• Recomendações de melhoria de Acessibilidade dos serviços disponíveis para o 

Computador e/ou dispositivos móveis em Portugal. 
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1.2 Organização da dissertação 

A presente dissertação foi dividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo introduz o tema 

da dissertação, as principais motivações e objetivos da dissertação, bem como a forma 

como foi estruturado o documento. 

No segundo capítulo é desenvolvido um enquadramento teórico e análise crítica da 

Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura, com a evolução dos serviços de 

Acessibilidade, a diversidade de utilizadores e as suas necessidades e a legislação que 

trata de regular estes serviços.  

O terceiro capítulo é dedicado à avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por 

assinatura através do PC, nomeadamente os serviços fornecidos pelo MEO (MEO Go), 

NOS (IRIS Online) e Vodafone (Vodafone Tv Net Voz). Esta secção apresenta ainda uma 

análise comparativa entre os três serviços estudados, verificando quais os pontos a favor 

e contra em cada um deles. 

A avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura através de dispositivos 

móveis é apresentado no quarto capítulo. Os serviços avaliados são os referidos no 

terceiro capítulo, mas agora aplicados em smartphones e tablets.  

Por fim, no quinto capítulo, este trabalho apresenta as considerações finais e as 

perspetivas de trabalho futuro. 
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2 Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura 

2.1 Enquadramento conceptual 

A Sociedade da Informação está assente nas tecnologias de informação e comunicação, e 

envolve a aquisição, armazenamento, processamento e distribuição da informação a partir 

de meios eletrónicos, tais como, a Televisão, o Computador, o Rádio, o Telefone, o 

Telemóvel, entre outros.  

A Televisão é uma das Tecnologias mais usadas na Sociedade da Informação, e agora, 

em plena era digital, ela é vulgarmente transmitida por vários serviços de 

telecomunicações, incluindo através Internet, o que torna possível a seu acesso a partir do 

computador ou outros dispositivos móveis.  

Um computador com acesso à Internet é, potencialmente, um equipamento com maiores 

recursos de Acessibilidade do que os simples recetores de televisão digital, pelo que se 

apresenta como uma opção particularmente interessante para pessoas com necessidades 

especiais. Com este serviço, por exemplo, será mais fácil um cego usar um leitor de ecrã 

para aceder a determinados conteúdos de texto incluídos no serviço de TV, bem com as 

outras funcionalidades. Da mesma forma, uma pessoa com graves limitações motoras 

poderá, com um simples Switch, interagir de forma facilitada com o serviço de televisão. 

Será também possível personalizar e simplificar comandos e modos de interação, para 

quem se tornou demasiado complicado a nova televisão digital. Para que estes modos de 

interação sejam possível, a interface de televisão online terá também que incluir requisitos 

de Acessibilidade. Por exemplo, ao tornarmos um Site da televisão mais acessível, 

estamos a facilitar a vida a PNE, quer sejam pessoas com deficiência visual que usem um 

leitor de ecrã, ou pessoas com deficiência motora que usem outros periféricos 

alternativos. 

O tema da minha dissertação “Acessibilidade dos Serviços de TV por assinatura via PC 

e equipamentos portáteis, em Portugal” visa estudar e demonstrar o potencial, as 

limitações e soluções de Acessibilidade destes serviços para pessoas com necessidades 

especiais.  
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2.2 Utilizadores com Necessidades Especiais 

Os meios de comunicação social moldam a visão que se tem das pessoas com deficiênc ia. 

Eles passam uma imagem destas pessoas como se elas se afastassem de um padrão 

universal da normalidade. Segundo, Neves (2011) a imagem da pessoa com deficiênc ia 

foi generalizada enquanto défice no que toca às capacidades e estruturas biológicas, 

físicas e funcionais tornando estas pessoas redutoras e impeditivas numa sociedade que 

diz respeitar a diferença e que filosoficamente assume a diversidade enquanto 

oportunidade criativa.  

No Colóquio sobre “Media e Deficiência” foi dito que “os Média desempenham um papel 

fundamental, dada a capacidade que têm de intervir na formação das mentalidades, na 

construção de conceitos e na desconstrução de estereótipos.” Acrescentou-se ainda 

“[…]durante muito tempo, as pessoas com deficiências foram frequentemente 

representadas de forma negativa, estigmatizada, como se a sua única característica 

“interessante” fosse a diferença que exibiam, e como se todos os outros aspetos das suas 

individualidades - emoções, afetos, atributos intelectuais, competências, potencialidades 

– não se revestissem de qualquer importância.” 

Neves (2011) diz ainda que num momento em que a ciência e a técnica aumentam as 

hipóteses de reabilitação e melhoram a qualidade de vida de pessoas com deficiênc ia 

(motora, intelectual e/ou sensorial), torna-se essencial criar condições para que também a 

sua imagem seja reabilitada e melhorada, pois como afirma Figueira (2013)“não adianta 

reabilitar o indivíduo físico, intelectual e profissionalmente se a sua imagem não for 

recuperada perante a sociedade, de maneira que esta o aceite naturalmente”. 

Não chega falar sobre a deficiência, não chega também fazê-lo de forma correta e 

esclarecida, importa incluir a pessoa deficiente enquanto promotor dessa mesma 

informação/imagem e essencialmente enquanto recetor “com necessidades especiais” e 

com o direito a soluções diferenciadas. 

Segundo a Global ICT Demographics existem 850 milhões de computadores pessoais, 

1.3 biliões de utilizadores de Internet, 1,3 biliões de linhas telefônicas terrestres, 1,5 

biliões de televisores e 2,4 biliões rádios e 3 biliões de telemóveis, 1,8 biliões de 

utilizadores de mensagens de texto. 



Capítulo 2 

7 

 

Na Europa não existe uma metodologia que contabilize as pessoas com deficiência. No 

entanto a partir de estatísticas do Eurostat de 2001, estima-se que na Europa 14,5% da 

população seja afetada por algum tipo de deficiência, mas destaca a grande variabilidade 

do índice de incapacidade entre os vários países. Estas variações são em grande parte um 

produto das diferenças culturais que se fazem entender de forma diferente o conceito de 

deficiência em cada caso e impedem de estimar com precisão o tamanho dos grupos-alvo 

de Acessibilidade. 

A Acessibilidade Digital deve ser elevada à categoria de direito fundamental e para 

permitir às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente 

em todos os aspetos da vida, devem ser tomadas medidas apropriadas para assegurar às 

pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de condições com os outros, ao ambiente 

físico, ao transporte, à informação e comunicações, incluindo tecnologias de informação 

e comunicações e sistemas. (G3ict, 2009) 

Foi com estes objetivos que se formou a G3ict (2009) que tem como missão "Facilitar a 

implementação da Agenda de Acessibilidade Digital Definido pela Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência" 

De forma análoga à G3ict, surgiram novas iniciativas como foi o exemplo da Declaração 

de Madrid. No Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência  (2002) definiu-se que as 

pessoas com deficiência deveriam gozar dos mesmos direitos que os restantes cidadãos. 

O artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos do Homem declara: “Todos os 

seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos”. Foi ainda dito que este grupo 

de pessoas procura a igualdade de oportunidades e não a caridade. Segundo a Declaração 

de Madrid as barreiras sociais geram a discriminação e a exclusão social e a forma como 

estão organizadas as nossas sociedades leva a que as pessoas com deficiência não sejam 

capazes de exercer plenamente os seus direitos fundamentais e sejam excluídas 

socialmente.  

A discriminação que as pessoas com deficiência sofrem é muitas vezes baseada nos 

preconceitos existentes contra elas mas é causada pelo facto de as pessoas com deficiênc ia 

serem largamente ignoradas e esquecidas Como em todas as esferas da sociedade, as 

pessoas com deficiência formam um grupo muito heterogéneo de indivíduos e só as 

políticas que respeitarem esta diversidade funcionarão. 
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A declaração de Madrid elaborada pelo Congresso Europeu de Pessoas com Deficiênc ia 

(2002) definiu um programa para evitar essa descriminação social, no que diz respeito às 

pessoas com deficiência, que inclui, medidas legais, mudança de atitudes, serviços que 

promovam a vida autónoma, apoio as famílias, atenção especial às mulheres com 

deficiência, a integração global da deficiência, emprego como chave para a inclusão 

digital, nada sobre as pessoas com deficiência sem as pessoas com deficiência.  

Em Portugal este tema vai correndo ao sabor do que tem sido feito no resto da Europa, e 

as soluções são do mesmo género do que foi referido anteriormente, procurando sempre 

o máximo de Inclusão Digital, afastando-nos do padrão de exclusão.  

No entanto não podemos deixar de referir que, de acordo com, o INE (2002) o número de 

pessoas com deficiência recenseadas em 12 de Março de 2001em Portugal, cifrou-se em 

634 408, das quais 333 911 eram homens e 300 497 eram mulheres, representando 6,1% 

da população residente (6,7% da população masculina e 5,6% da feminina).  

Além disso esta mesma instituição realizou outras estatísticas do género, relativamente 

às pessoas com deficiência. No INE (2002) na análise segundo a estrutura etária evidencia 

que a taxa de incidência agrava-se com a idade: no grupo de população mais jovem 

(menos de 16 anos) aquela era cerca de 1/3 mais baixa que os 6,1% encontrados para o 

conjunto da população (2,2%), enquanto no grupo dos idosos a taxa era mais do dobro da 

nacional (12,5%). A deficiência visual, a motora e as classificadas como outra são as 

principais responsáveis pelo aumento da taxa de incidência nas idades mais elevadas. 

No Colóquio sobre “Media e Deficiência” realizado na Universidade Lusófona algumas 

das iniciativas para acabar com o preconceito das pessoas com deficiência passaria por 

eliminar medos, promover direitos, mudar perspetivas sobre as deficiências, desfazer 

preconceitos, apresentar abordagens construtivas que são, sem dúvida, tarefas de uma 

comunicação social moderna, que se queira empenhar ativamente no desenvolvimento 

das sociedades. 

 

2.2.1 Requisitos dos utilizadores 

Garantir que toda a população mundial tem acesso a serviços de Televisão é uma das 

metas estabelecidas pelos líderes mundiais da Sociedade da Informação. A Televisão é 
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importante para o reforço da identidade nacional, oferecendo uma saída para o conteúdo 

de média doméstica e receber notícias e informações ao público, que é especialmente 

crítico em tempos de emergência. Os programas de Televisão também são uma fonte 

principal de notícias e informações para os segmentos de analfabetos da população, 

alguns dos quais são pessoas com deficiência.  

De fato, muitos dos mil milhões ou mais pessoas que vivem com algum tipo de deficiênc ia 

e são incapazes de desfrutar do conteúdo audiovisual que têm nas suas casas. Isso ocorre 

porque tanto o conteúdo, informações e / ou dispositivos necessários para que eles acedam 

a estes serviços não são acessíveis. (G3ict, 2011) 

Na realidade até podemos distinguir opções de Acessibilidade relacionadas com a idade, 

e outras opções de Acessibilidade para deficiências específicas. 

Nas opções de Acessibilidade relacionadas com a idade podemos distinguir três faixas 

etárias, as crianças, os adultos, e os idosos.  

De acordo com G3ict (Making Television Accessible, 2011) para as crianças, deve 

considerar-se o uso de dobragem ou lectoring. O Lectoring tem sido utilizado há décadas 

na Escandinávia, partes da Europa Oriental e América Latina. O nível de som das vozes 

originais é reduzido, e uma narração na língua oficial é adicionado explicando o que é 

dito. Para adultos assistindo a um programa num idioma diferente do seu e que pode ler, 

deve considerar-se o uso de dobragem ou legendas. Para “idosos” que estão a assistir a 

um programa numa linguagem que eles falam e leem, considerar o uso do mesmo idioma 

de legendas com alguma condensação linguística para manter baixa a velocidade de 

leitura.  

Nas opções de Acessibilidade relacionadas com deficiências específicas, podemos 

distinguir a deficiência auditiva, visual, motora, cognitiva, e as pessoas mais velhas com 

necessidades especiais intelectuais. 

As pessoas com deficiência auditiva exigem a legendagem de toda a programação e a 

incorporação de intérpretes de língua gestual em alguns programas. Também se está a 

estudar a possibilidade de oferecer para estas pessoas uma pista de “som limpo” (clean 

audio) equalizada para maximizar a inteligibilidade dos diálogos nos conteúdos de ficção.  
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Para as pessoas deficiência visual o serviço de audiodescrição é essencial nos programas 

de ficção e nos documentais. Mas este coletivo também exige que os serviços interativos, 

como a Guia Eletrônica de Programação – EPG, esteja acessível através dos sistemas de 

áudio-navegação. 

As pessoas com deficiência motora também têm definido os seus requisitos de utilizador 

para a Televisão, fixando a atenção fundamentalmente nos sistemas de navegação 

interativos e na ergonomia do hardware e software para que possam adaptar-se à enorme 

heterogeneidade das necessidades especiais deste coletivo. 

Para as pessoas com deficiência cognitiva, dependendo do indivíduo, o foco pode mudar 

de otimizar o programa em si, para verificar se os serviços de acesso existentes, tais como 

legendas, são realmente adequados a este grupo de pessoas.  

As pessoas mais velhas com necessidades especiais intelectuais podem beneficiar de 

todas as aplicações descritas anteriormente dentro da lógica Design Universal. Se os 

produtos e meios fossem concebidos e desenvolvidos tendo em consideração as 

exigências das pessoas com necessidades especiais, todos os utilizadores poderiam 

beneficiar da facilidade de uso e da qualidade de tais produtos. 

2.3 Serviços de Acessibilidade e respetivos requisitos dos utilizadores 

2.3.1 Legendagem 

Segundo Delgado (2008), a legendagem é um serviço de Acessibilidade que se define 

como uma prática linguística que consiste em oferecer, geralmente na parte inferior do 

ecrã, um texto escrito. Estas legendas utilizam o mesmo idioma da banda sonora do 

programa pelo que se consideram legendas intralinguísticas. Por outro lado podemos 

encontrar legendas interlinguísticas que são as que facilitam a compreensão de uma 

mensagem audiovisual num idioma estrangeiro, desconhecido pelo espectador. Neste 

caso a legendagem utiliza idioma diferente da banda sonora. 

Os custos de produção de legendas são uma percentagem considerável dos custos totais. 

No entanto, as legendas exigem uma quantidade modesta de largura de banda, de modo 

que os custos de distribuição de legendas para uma língua são muito pequenos (G3ict, 

2011). 
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Em resumo, para verificar se se cumprem os requisitos do utilizador em relação ao serviço 

de legendagem terá que realizar-se as seguintes verificações, segundo Delgado (2008): 

 Quantificar a disponibilidade do serviço. 

 Verificar se a legendagem é DVB ou de teletexto. 

 Determinar se se trata de um subtítulo literal ou adaptado. 

 Verificar a disponibilidade de vários tipos de legendas (várias legendas). 

 Verificar se se trata de uma legenda para surdos ou uma legenda interlinguística 

 Verificar a sinalização correta no fluxo de emissão. 

 Verificar a sinalização no recetor. 

 Verificar a existência de um botão de atalho para o serviço remoto e analisar a sua 

funcionalidade (teletexto / DVB Sub). 

 Contar o número de teclas necessárias para ativar o serviço 

 Ao ativar o serviço de legendagem, verificar a sua permanência numa mudança 

de canal ou depois de desligar o equipamento 

 Verificar a existência de uma opção para aumentar o tamanho da letra e o nível de 

contraste. 

 Verificar se os equipamentos de gravação registam as legendas opcionais. 

2.3.2 Audiodescrição 

A audiodescrição nasceu nos Estados Unidos em meados da década de 70, a partir das 

ideias desenvolvidas por Gregory Frazier na sua dissertação de mestrado. A primeira 

transmissão de TV com audiodescrição ocorreu no Japão em 1983 pela NTV. A técnica 

foi apresentada na Europa no final da década de 80 e o primeiro filme com audiodescrição 

num Festival de Cannes foi exibido em 1989. Hoje, os países que mais investem na 

audiodescrição, tanto na TV, como no cinema e teatro, são Estados Unidos, Inglaterra, 

Alemanha, Espanha, França, Bélgica, Canadá, Austrália e Argentina (Silva, 2009). 

As primeiras referências à audiodescrição em publicações especializadas na área de 

tradução datam do início dos anos 2000, e a partir de 2003 começaram a ser publicadas 

revistas e livros, que continham como principal tema a audiodescrição e a Acessibilidade 

a meios audiovisuais por parte de pessoas com deficiência (Silva, 2009). 
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Cintas (2005) diz que a audiodescrição consiste na “transformação de imagens visuais em 

palavras, que então são faladas nos intervalos silenciosos de programas audiovisuais ou 

performances ao vivo.” Criada para atender às necessidades de pessoas com deficiênc ia 

visual, quer cegas ou com baixa visão, o seu objetivo é tornar acessível a esse público o 

conteúdo de produções culturais como filmes, óperas e peças teatrais, bem como a 

programação de TV. 

A técnica de audiodescrição é um recurso de Acessibilidade, do tipo de tradução 

audiovisual, e por se tratar de uma tradução de imagens por palavras, ela é considerada 

uma tradução intersemiótica, que serve para tornar materiais audiovisuais acessíveis a 

pessoas com deficiência visual. Os custos podem ser algo elevados. Por exemplo, para 

fazer a audiodescrição de um filme de 90 minutos, serão necessários 5-6 dias de trabalho, 

algum equipamento específico, como TV, gravador de vídeo, computador (PC) e o filme, 

e portanto os custos podem rondar os 5000 a 7000 euros (Machado, 2011).  

Em resumo, para verificar se se cumprem os requisitos do utilizador em relação ao 

audiodescrição terá que realizar-se as seguintes verificações, segundo Delgado (2008): 

 Quantificar a disponibilidade do serviço 

 Verificar se se trata de um canal de áudio independente que contém a mistura da 

audiodescrição com a banda sonora 

 Verificar que os guiões cumprem as convenções da audiodescrição 

 Verificar se as palavras não são feitas por voz sintética. 

 Verificar a correta sinalização no fluxo de emissão 

 Verificar a sinalização no recetor 

 Verificar, no comando, a existência de um botão de acesso direto ao serviço e 

analisar a sua funcionalidade. 

 Contar o número de teclas necessárias para ativar o serviço 

 Ao ativar o serviço, verificar a memória na mudança de canal e depois de desligar 

o equipamento. 

 Verificar se as equipas de gravação registam todas as opções áudio e se é possível 

ativar e desativar a audiodescrição quando se visiona o conteúdo gravado. 
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2.3.3 Interpretação de Língua Gestual  

Delgado (2008) define que a interpretação por língua gestual é um sistema de 

comunicação utilizado tradicionalmente por pessoas surdas. Não existe uma língua 

gestual universal, pois varia em função da comunidade linguística. Este serviço define-se 

como a representação ou tradução para língua gestual incorporada permanentemente na 

imagem.  

Para o uso da língua gestual na Televisão pode incorporar-se uma intérprete na cena ou 

incorporar uma janela sobreposta à imagem com o intérprete.  

Na Televisão é geralmente incorporado na janela de imagem com uma caixa onde a 

intérprete de língua gestual traduz o que é dito no programa. A mistura das duas imagens 

é realizada no momento do audiovisual e, por conseguinte, é um serviço aberto que o 

utilizador não pode ligar ou desligar. Para se oferecer um serviço de língua gestual 

fechado na Televisão Digital, que se possa ser ativado opcionalmente, a única solução 

viável é duplicar todo o fluxo de transmissão de vídeo e incorporar a janela da língua 

gestual no segundo canal. 

Os custos de produção da Interpretação por língua gestual são comparáveis com a 

legendagem ao vivo e portanto podem tornar-se num custo significativo se tiver que ser 

reservada para as transmissões diárias com interpretação por língua gestual. (G3ict,  2011) 

Em resumo, para verificar se se cumprem os requisitos do utilizador em relação ao serviço 

de interpretação em língua gestual terá que realizar-se as seguintes verificações, segundo 

Delgado (2008): 

 Quantificar a disponibilidade do serviço 

 Inteligibilidade da mensagem em relação à qualidade da transmissão. 

 Língua gestual por imagens reais do intérprete ou por imagens virtuais.  

 Verificação do serviço opcional la língua gestual mediante a duplicação do fluxo 

de vídeo de um canal. 

 Verificação de indicadores de presença do serviço de língua gestual nos resumos 

dos conteúdos que aparecem no navegador. 
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2.3.4 Serviços interativos 

A interatividade é uma parte inerente da Televisão Digital. Aqui há que considerar todos 

os menus interativos e informações exibidas na tela. Estas aplicações são utilizadas para 

complementar e enriquecer o conteúdo audiovisual, para oferecer serviço de informação 

independente e configurar e personalizar a equipa de receção. 

Com canais de TV digital e multiplicação dos mesmos é cada vez mais difícil saber que 

programas são emitidos e em que momento. Embora ainda seja possível através dos 

canais com aplicações básicas de navegação, os guias de programação e outros tipos de 

promoção na tela são pré-requisitos para a Acessibilidade da Televisão.  

Os custos não são muito elevados já que estes programas podem ser facilmente incluídos 

na programação de um canal. Por exemplo, uma solução pode ser a de oferecer uma 

interface Web para os gestores dos canais para que possam inserir manualmente um guia 

de programação nos detalhes dos seus canais. (G3ict, 2011) 

 

2.4 Pessoas com necessidades especiais e a importância dos serviços de 

TV 

De acordo com Machado (2011) a mudança da terminologia em relação às pessoas que 

possuem deficiência reflete a busca pelo não preconceito. Os termos, inválidos, 

incapazes, aleijadinhos, defeituosos, eram usados, até meados do século XX, e a perceção 

da sociedade em relação a essas pessoas era de considerá-las como um fardo social, inút il 

e sem valor. Depois da década de 1980, por influência do Ano Internacional das Pessoas 

Deficientes (AIPD), passou a ser usada a expressão, pessoas deficientes, o que se 

contrapunha à coisificação e desvalorização associadas aos termos pejorativos usados 

anteriormente. Em seguida tomou lugar a expressão, pessoas portadoras de deficiênc ia. 

O termo, portador, começou a ser questionado por transmitir a ideia de a deficiência ser 

algo que não faz parte da pessoa e que, assim, poderia ser retirada, não portada, a qualquer 

hora. Alguns anos depois, a deficiência era enfatizada em detrimento do ser humano. 

Desse modo, foi adotada a expressão, pessoa com deficiência, a qual demonstra que a 

deficiência faz parte do corpo e, principalmente humaniza a denominação. (Machado, 

2011) 
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À medida que avançamos no tempo aparecem novas tecnologias que permitem aceder por 

imagens em movimento ou por som ao entretenimento, à cultura e à educação. Os 

dispositivos móveis, os computadores, as pequenas telas dos telemóveis, a Televisão, as 

plataformas de jogos, são exemplos de novas tecnologias que partilham informação 

audiovisual. Como tal estes novos conteúdos devem estar disponíveis a toda a população  

sem exceções. Por exemplo, o reconhecimento do direito de acesso à comunicação 

televisiva para as pessoas com necessidades especiais tem gerado em muitos países 

normas jurídicas que obrigam os operadores de Televisão a emitir serviços de 

Acessibilidade como legendas, a audiodescrição ou interpretação por Língua Gestual. 

Mas nem sempre a Televisão se apresentou da mesma forma, ela sofreu um processo de 

transformação nos últimos anos. 

2.4.1 Evolução dos serviços e equipamentos de TV 

A pré-história da televisão não é tão recente como à primeira vista possa parecer. Na 

realidade, ela remonta aos tempos loucos da grande revolução das imagens, 

concretamente à segunda metade do século XIX, período em que começam por ser 

realizadas as primeiras fotografias. No entanto, os passos decisivos para concretizar em 

emissões televisivas experimentais, não regulares, todo um complexo conjunto de 

avanços tecnológicos, são dados logo após a I Guerra Mundial, sendo os seus principa is 

autores as grandes companhias norte-americanas Bell Telephone e RCA, e, em Inglaterra, 

John Baird. Foi este que em 1926 cria o primeiro televisor. (Missika & Wolton, 1995) 

A partir sensivelmente de 1948 dá-se a grande "explosão" popular da TV: em Janeiro de 

1950 nos Estados Unidos existiam já 97 estações de televisão em 36 cidades, sendo o 

parque de televisores de aproximadamente 4 milhões! É ainda nos Estados Unidos que se 

registam avanços notáveis: a televisão a cores surge em 1953. (Missika & Wolton, 1995)  

Em Portugal os primeiros passos rumo à ideia de televisão são dados nos anos 50 do 

século XX quando começaram os estudos para a implantação de um serviço de televisão 

no território nacional e, finalmente, entre 4 e 30 de setembro de 1956 iniciaram-se as 

primeiras emissões experimentais da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) a partir da feira 

popular de Lisboa. (Sobral, 2012) 
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Só na década de 80 do século XX é que começaram as emissões a cores. Este 

acontecimento veio acentuar o gosto do público português pelas transmissões televisivas. 

(Sobral, 2012) 

Mas até aí a televisão passava por uma situação de “canal único”, fenómeno que veio a 

ser alterado na década de 80. Esta alteração deveu-se à proliferação das novas tecnologias 

(que resulta numa proliferação de canais) - e aqui, é necessário realçar a importância dos 

satélites e da televisão por cabo. Neste contexto os países europeus viram-se obrigados a 

modificar a sua legislação tendo em vista, designadamente, o alargamento legal do seu 

espectro a novos canais nacionais e locais de televisão. 

Também, em Portugal o alargamento do número de canais ocorreu mais tarde, 

comparativamente ao resto da europa. Apenas em 1992 surgiu a SIC e mais tarde em 1993 

surge a TVI, na altura designada como Quatro. Ainda na década de 90, um marco 

importante a realçar foi o lançamento da televisão por cabo, cujas emissões experimenta is 

tiveram início em 1994, permitindo, assim, aumentar a oferta de serviços de televisão em 

território nacional. (Santos, 1999) 

Em 29 de abril de 2009 iniciaram-se as emissões em TDT no território português o que 

permitiu não só a transmissão de mais canais digitais na mesma largura de banda ocupada 

por um só canal analógico, como também permitiu a difusão de serviços digitais e 

interativos. (Sobral, 2012) 

Atualmente, o panorama audiovisual português oferece aos telespectadores um sistema 

televisivo que se caracteriza pela coexistência de televisões públicas e privadas em sinal 

aberto, pela existência de televisão por cabo com possibilidade de acesso a diversos 

canais, e acesso a múltiplas emissões televisivas disponibilizadas por satélite através de 

antenas parabólicas. 

Constata-se ainda a disponibilização de conteúdos televisivos pelas plataformas online. 

O facto de a televisão também estar na internet é uma oportunidade de negócio pois a 

multiplicação da televisão por variados tipos de ecrã potencia o seu visionamento também 

no formato tradicional. A televisão está cada vez mais entrelaçada com a internet e que 

esta ligação tem incorporado crescentemente a "teleparticipação" no âmbito do 

storytelling televisivo. (Ross, 2008) 
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Alguns exemplos de novos meios que dividem a atenção do espectador para outro tipo de 

ecrãs, são o caso dos serviços de televisão na internet que são disponibilizados para 

computadores ou plataformas móveis, como o MEO GO, IRIS Online ou a Vodafone em 

Direto.  

Por outras palavras, num ambiente de forte inovação tecnológica, a televisão generalista 

procura adaptar-se aos novos hábitos de consumo de um público espectador que dispersa 

a atenção para outro tipo de ecrãs, como o computador e o telemóvel. (Ross, 2008) 

 

2.5 Legislação 

A Acessibilidade em todos os seus aspetos constitui uma dimensão nuclear, quer na 

Estratégia da EU para a Deficiência, que tem por objetivo a criação de uma Europa livre 

de barreiras para as pessoas com deficiência/incapacidade em 2020, quer na Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo Estado 

Português em julho de 2009, quer ainda na Estratégia Nacional para a Deficiênc ia, 

aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2010, de 14 de dezembro. 

A Constituição da República Portuguesa1 comtempla o princípio da igualdade de todos 

os cidadãos e reafirma expressamente no n.º 1 do artigo 71.º que “Os cidadãos com 

deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e estão sujeitos aos deveres 

consignados na Constituição, com ressalva do exercício ou do cumprimento daqueles para 

os quais se encontrem incapacitados.” No n.º 2 do mesmo artigo, “o Estado obriga-se a 

realizar uma política nacional de prevenção e tratamento, reabilitação e integração dos 

cidadãos portadores de deficiência e (…) a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a 

sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles (…)”. 

O Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 9/2007, decorre da Lei nº 38/2004, de 18 de Agosto (Lei de Bases da 

Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das Pessoas com Deficiência) e, 

procede à sistematização de um conjunto de medidas para proporcionar às pessoas com 

                                                 
1 A Constituição da República Portuguesa, foi redigida pela Assembleia Constituinte eleita na sequência 

das eleições gerais no país em 25 de Abril de 1975, tendo entrado em vigor em 25 de Abril de 1976, e está 

disponível em: http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
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mobilidade condicionada ou dificuldades sensoriais, a autonomia, a igualdade de 

oportunidades e a participação social a que têm direito como cidadãos.  

2.5.1 Televisão 

Em 21 de Agosto de 2003, as três operadoras de TV Portuguesa assinaram um protocolo, 

onde a SIC e TVI se comprometeram a incluir programação com LGP e legendagem para 

surdos no teletexto, tendo como contrapartida a redução de publicidade na RTP. Este 

protocolo foi atualizado em 15 de Fevereiro de 2005, onde o incremento progressivo de 

Acessibilidade nos canais privados implicaria uma nova redução da publicidade na RTP1.  

A Lei n.º 8/2011, de 11 de Abril, procede à 1.ª alteração à Lei da Televisão, aprovada pela 

Lei n.º 27/2007, de 30 de Julho. Esta lei determina que a Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (ERC) deverá definir o conjunto de obrigações que permitam o 

acompanhamento das emissões por PNE, nomeadamente através do recurso à 

legendagem, à interpretação por meio de língua gestual, à audiodescrição ou a outras 

técnicas que se revelem adequadas, com base num plano plurianual que preveja o seu 

cumprimento gradual. Em 5 de Outubro de 2009, o Conselho Regulador da ERC 

deliberou aprovar o Plano Plurianual correspondente ao período de 1 de Julho de 2009 a 

31 de Dezembro de 2012, parcelado em dois períodos temporais distintos, para os 

operadores de TV sujeitos à jurisdição nacional, no entanto estas medidas foram 

contestadas em tribunal pelos operadores de TV privados. 

A RTP, a SIC e a TVI adotaram a partir do dia 20 de fevereiro de 2012 uma sinalét ica 

comum, para efeitos de informação do espetador acerca das caraterísticas da respetiva 

programação, incluindo sobre a classificação etária dos programas, funcionalidades 

disponíveis em cada programa para públicos com necessidades especiais e, bem assim, 

tipos de comunicação comercial de que beneficiam os programas. Com a adoção desta 

sinalética - para além de se esclarecer o público - cumpre-se exigências legais e 

satisfazem-se preocupações destes operadores inerentes ao exercício socialmente 

responsável da atividade de TV. 
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2.5.2 Conteúdos Web 

Em 1996, foi anunciado pelo National Center for Accessible Media (NCAM2) o projeto 

Web Access Project para tratar de questões relacionadas com a Acessibilidade Web. Este 

projeto destina-se à investigação, desenvolvimento e teste de métodos de integração de 

tecnologias de apoio e novas ferramentas para a Web. O Web Access Project desenvolveu 

e lançou um símbolo de Acessibilidade Web que pode ser afixado em sites para indicar 

que estes contêm características de Acessibilidade para PNE. A utilização do símbolo não 

representa nenhum tipo de garantia, apenas demonstra um esforço em aumentar a 

Acessibilidade de um site. 

Com o objetivo de tornar a Web mais acessível para as pessoas com deficiência a World 

Wide Web Consortium (W3C3) criou em 1997 a Iniciativa para a Acessibilidade Web 

(Web Accessibility Initiative - WAI) e com esta a lista de Diretrizes sobre Acessibilidade 

de Conteúdos da Web denominada Web Content Accessibility Guidelines (WCAG4). A 1ª 

versão (WCAG 1.0) saiu a 5 de maio de 1999. As diretrizes abordam questões de 

Acessibilidade e apresentam soluções projetais. Centram-se em cenários típicos que 

podem colocar problemas a utilizadores com determinadas incapacidades. A 2ª versão 

(WCAG 2.0) saiu a 11 de dezembro de 2008. Os critérios de sucesso das WCAG 2.0 são 

apresentados como declarações testáveis que não são de tecnologia específica. São 

apresentadas, em documentos distintos, orientações sobre como satisfazer os critérios de 

sucesso em tecnologias específicas, bem como informações gerais sobre como interpretar 

os critérios de sucesso. 

No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência do ano de 1998, foi iniciada uma petição 

via Internet à Assembleia da República, a “Petição pela Acessibilidade da Internet 

Portuguesa”, que pretendia facilitar o acesso à Internet dos cidadãos com necessidades 

especiais, como pessoas com deficiência e idosos. Esta petição foi a primeira via Internet 

a um parlamento na Europa, a maior e mais eficaz campanha sobre Acessibilidade à Web 

no mundo. A Petição teve parecer favorável na Assembleia da República a 30 de Junho 

                                                 
2 NCAM – National Center for Accessible Media: http://ncam.wgbh.org/Webaccess/symbolwinner.html 
3 W3C – World Wide Web Consortium, surgiu em 1997 e é um consórcio internacional com mais de 300 

membros, que agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes, e que visa 

desenvolver padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web. 
4 WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines 2.0, através de uma iniciativa da UMIC – Agência 

para a Sociedade do conhecimento, IP, encontram-se traduzidas e disponíveis publicamente na internet, 

desde 25 de Fevereiro de 2009, em http://acesso.umic.pt/w3/TR/WCAG20.   

http://ncam.wgbh.org/webaccess/symbolwinner.html
http://acesso.umic.pt/w3/TR/WCAG20
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de 1999, e a 29 de Julho, com a Resolução do Conselho de Ministros Nº 97/99 Portugal 

tornou-se no primeiro país Europeu e o quarto a nível mundial (a seguir aos Estados 

Unidos da América, Canadá e Austrália) a regulamentar a adoção de regras de 

Acessibilidade na conceção de sítios da Administração Pública, direta e indireta, na 

Internet. 

Na Resolução de Conselho de Ministros Nº 96/99, foi criada a Iniciativa Nacional para 

os Cidadãos com Necessidades Especiais na Sociedade da Informação (INCNESI), e 

aprovado o documento orientador desta iniciativa. A INCNESI pretende assegurar que os 

cidadãos com necessidades especiais não ficam excluídos das vantagens da Sociedade da 

Informação e ainda criar condições para que o desenvolvimento desta colabore 

inequivocamente para melhorar a qualidade de vida dos mesmos cidadãos.  

Em 1999, no seguimento da INCNESI, surgiu a Unidade ACESSO, que via Ministério da 

Ciência e da Tecnologia (MCT), dinamiza e acompanha a política de inclusão digital do 

governo e promove o acompanhamento da Acessibilidade Web dos sítios da 

Administração Pública. 

No ano 2000, durante a Presidência Portuguesa da UE, em Lisboa, foi lançada a inicia t iva 

denominada “e-Europe - Uma Sociedade de Informação para Todos”, que sugeriu metas 

ambiciosas, parceladas até ao final de 2012, como a adoção em todos Estados Membros 

e na Comissão Europeia das diretrizes de Acessibilidade elaboradas pelo WAI. Este plano 

de ação, o “e-Europe”, foi aprovado em 2000 numa cooperação entre a UE e os países 

candidatos, e assinalou o início do processo de construção de uma política europeia para 

a Sociedade da Informação (UE, 2000). De referir que em 2003, Ano Europeu das Pessoas 

com Deficiência, foram intensificadas as iniciativas pela Acessibilidade. 

Numa data simbólica, dia 3 de Dezembro de 2006, Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência, foi lançada eletronicamente a Petição pela Acessibilidade Eletrónica 

Portuguesa, para levar ao plenário da Assembleia da República a discussão das 

(in)Acessibilidades para pessoas com deficiência e idosos (mais de 2 milhões de 

portugueses) ao nível da Internet, dos programas informáticos, da TV, dos multibancos, 

das telecomunicações e das máquinas de venda de produtos e serviços, sendo debatida no 

parlamento no dia 9 de Julho de 2008. Entre a data de lançamento e a que foi debatida 

esta petição no parlamento, surge a 27 de Setembro de 2007 uma nova Resolução do 

Conselho de Ministros sobre Acessibilidade Web na Administração Pública, onde se 
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estabelece a adoção dos níveis de conformidade das diretrizes sobre a Acessibilidade do 

conteúdo da Internet desenvolvidas pelo W3C. 

 

Para os utilizadores com deficiência, sistemas de terceira geração oferecem a 

possibilidade de prestação de serviços de interpretação em língua gestual remotos ou 

localização e orientação serviços remotos para viajantes cegos ou intelectualmente 

depreciados. O que não se sabe é que preço os operadores vão cobrar a fim de obter um 

retorno adequado sobre o seu investimento financeiro. Não há exigência legal para os 

operadores de prestação de serviços acessíveis a utilizadores com deficiência. 

2.6 Tiresias  

As formas de aceder à informação mudaram significativamente ao longo dos anos, muito 

devido ao fato da evolução das TIC. Esta evolução permite responder com maior eficácia 

às necessidades dos utilizadores, nomeadamente dos utilizadores com necessidades 

especiais, para aceder a conteúdos de informação.   

Para responder a estas necessidades surgiram vários movimentos, como foi o caso do 

Tiresias5 que foi criado há mais de 33 anos atrás em forma impressa e que evoluiu a partir 

do trabalho realizado pelo Dr. Janet Silver do Hospital Moorfields Eye e pelo Dr. John 

Gill, ex-cientista-chefe da RNIB em Londres. 

A pesquisa do Dr. Gill incluiu o projeto de fontes (incluindo a família Tiresias), termina is 

de acesso público, a comunicação tátil, sistemas de orientação, produção automatizada de 

braille e letras grandes, e acesso a sistemas e serviços de telecomunicações. Este trabalhou 

mais de 38 anos na área de pesquisa científica e tecnológica para as pessoas com 

deficiência, 23 desses anos no RNIB. 

A World Wide Web oferece excitantes possibilidades de acesso a grandes quantidades de 

informação, por isso, com o apoio do Departamento de Saúde, as informações Tiresias 

foram disponibilizadas na Web em 1995 e foram supervisionadas pelo Dr. Gill e pela 

Unidade de Pesquisa Científica do RNIB. Na última parte de 2008, a Unidade de Pesquisa 

Científica fundiu-se com a Equipa de Acessibilidade Digital do RNIB e adotou este nome. 

                                                 
5 Website Tiresias – disponível online em http://www.tiresias.org/  

http://www.tiresias.org/
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O site encontra-se agora supervisionado por Robin Spinks desta instituição, e tem sido 

visitado por pessoas de todo o mundo, principalmente por pesquisadores e 

desenvolvedores. Nele encontra-se disponível um conjunto de checklists de 

Acessibilidade6 , nomeadamente para aplicações e dispositivos móveis, em que cada 

diretriz contém recomendações e respetivo impacto/beneficio para cada grupo de 

utilizadores com deficiência.   

 

                                                 
6  Checklists de Acessibilidade Tiresias  – disponível online em 

http://www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/index.htm  

http://www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/index.htm
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3 Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por 

assinatura via PC 

Na avaliação dos sites, do MEO Go7, IRIS Online8 e Vodafone Tv Net Voz9, analisou-se 

toda a informação disponível para verificar se cumpre os requisitos de Acessibilidade da 

2ª versão das Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG 2.0) do 

Consórcio W3C. A finalidade destas diretrizes é fornecer noções e recomendações para 

tornar o conteúdo da Web mais acessível. 

A avaliação do nível de Acessibilidade em sites e páginas Web, pode ser realizada de 

várias formas. No entanto, o WAI/W3C, no documento Evaluating Web Sites for 

Acccessibility, recomenda que a avaliação se divida numa revisão preliminar efetuada por 

especialistas e numa avaliação com ferramentas de avaliação automáticas. 

As ferramentas de avaliação automáticas utlizadas foram duas, tal como recomendado 

pelo W3C/WAI: o TAW – Test Accesibilidad Web e o AccessMonitor. Depois de se 

realizar a avaliação automática, recorreu-se a variadas aplicações para se analisar 

manualmente cada uma das diretrizes, tais como: Barra de Acessibilidade do Internet 

Explorer e do Mozzila Firefox, o leitor de ecrã Jaws 13.0, o analisador de cores Colour 

Contrast Analyser, o avaliador de conteúdos multimédia ccMP3Player, entre outras 

aplicações. 

Por fim, realizou-se um estudo da compatibilidade dos sites com vários browsers, 

nomeadamente o Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari, assim 

como a compatibilidade com software de dispositivos móveis: iOS, Android e 

BlackBerry. 

3.1 MEO Go 

O MEO Go é uma aplicação, que está disponível via internet, que permite ver 60 canais 

de televisão, disponíveis no MEO, em direto no computador, tablets e smartphones. Esta 

                                                 
7 MEO Go – disponível online em http://meogo.meo.pt/Pages/homepage.aspx  
8 IRIS Online – disponível online em http://irisonline.pt/#/Home/Portal/HighlightsMain  
9 Vodafone Tv Net Voz – disponível online em https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/   

http://meogo.meo.pt/Pages/homepage.aspx
http://irisonline.pt/#/Home/Portal/HighlightsMain
https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
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aplicação disponibiliza outras funcionalidades, tais como: zapping rápido de canais e 

modo fullscreen, consultar e pesquisar no guia TV diretamente no equipamento móvel, 

ver e gerir o Meu VideoClube, agendar gravações de programas, programar alertas de 

SMS para aviso de início de programas, etc. 

A aplicação MEO Go está disponível, para computadores, em SO Mac OS e Windows, e 

para equipamentos móveis, em SO iOS, Android ou Windows Phone. A avaliação da 

Acessibilidade e usabilidade efetuada a esta aplicação para computadores contempla o 

mesmo tipo de avaliação ao site do MEO Go, visto que é nele que está disponível a 

aplicação MEO Go. 

3.1.1 Avaliação automática 

As ferramentas automáticas, TAW e AccessMonitor, foram utilizadas em três páginas10 

do Website do MEO, a página inicial, a página para ver TV e a página de login. A escolha 

destas três páginas foi efetuada com o objetivo de abranger o maior número de diretrizes 

de Acessibilidade do W3C. 

Na tabela seguinte, pode visualizar-se um resumo da avaliação automática global após 

verificação com a ferramenta automática TAW. Este resumo da avaliação automática 

global, contempla as três páginas referidas. Pode-se visualizar também na tabela do anexo 

1 a avaliação automática global com mais pormenor.  

 

Princípio  

Percetível Operável Compreensível Robusto Total 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
-- -- -- -- 0 

 

2 1 3 2 8 

 

1 4 1 -- 6 

 
2 4 1 -- 7 

na 4 -- -- -- 4 

                                                 
10 As três páginas selecionadas para a avaliação automática foram: a página inicial, disponível em 

http://meogo.meo.pt/, a página para ver TV, disponível em http://online.meo.pt/TV/Catalogo, e a página de 

login, disponível em https://meogo.meo.pt/Pages/login.aspx. 

http://meogo.meo.pt/
http://online.meo.pt/TV/Catalogo
https://meogo.meo.pt/Pages/login.aspx
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A
A

 

 
-- -- -- -- 0 

 

1 -- -- -- 1 

 

-- 2 2 -- 4 

 
2 1 3 -- 6 

na 2 -- -- -- 2 

A
A

A
 

 
-- 1 -- -- 1 

 

-- 3 -- -- 3 

 

-- -- 3 -- 3 

 
3 4 4 -- 11 

na 5 -- -- -- 5 

Tabela 1 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta TAW  

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática – na  Não aplicável  

Os relatórios qualitativos AccessMonitor da página de entrada do Website do MEO Go, 

permite-nos verificar que o número total de elementos observados (1033) é suficiente 

para aceitar, com bom grau de confiança, as indicações fornecidas. 

Das três páginas, nenhuma passa na bateria de testes do AccessMonitor de nível “A”. As 

páginas são consideradas “Prática Regular” obtendo nos testes, numa escala de 1 a 10, 

um índice AccessMonitor com o valor de 4.8, 4.6 e 4,7. 

 

Figura 1- Valor dos índices AccessMonitor 
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Na tabela seguinte encontra-se o resumo dos resultados dos testes efetuados, onde se 

expressa o número de testes das páginas que estão OK, os que contêm erros e os que 

requerem uma validação manual adicional, assinalados como avisos. 

Página 
Testes realizados 

Ok Erros Avisos 

 Inicial 1 7 11 

Ver TV -- 9 8 

 Login -- 9 10 

 1 25 29 Total 

Tabela 2 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta AccessMonitor  

 

3.1.2 Avaliação manual  

A avaliação automática, ou seja, realizada com ferramentas de avaliação automáticas não 

fornece as garantias suficientes quanto ao nível de Acessibilidade de um Website, no 

entanto, serve para auxiliar os técnicos que desenvolvem ou avaliam a Acessibilidade de 

conteúdos disponíveis na Web.  

Na avaliação manual criou-se uma tabela apresentada no anexo 2. Nesta tabela, está cada 

um dos pontos de verificação das diretrizes de Acessibilidade e em cada ponto de 

verificação assinalou-se se esse mesmo ponto é “cumprido”, se não foi cumprido ou se 

não é aplicável. Por uma questão de síntese, assinalou-se o número identificativo de cada 

diretriz e uma frase explicativa para auxiliar a sua compreensão, contudo, para uma 

compreensão mais detalhada, a segunda versão das Diretrizes de Acessibilidade para o 

Conteúdo da Web (WCAG) pode-se consultar online, no sítio 

http://www.Acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/. Os resultados desta avaliação 

manual, embora ainda mais sintetizados, podem ser consultados também na tabela 

seguinte. 

 

http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/
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Princípio  

Percetível Operável Compreensível Robusto Total 
N

ív
el

 d
e 

C
o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
2 5 3 -- 10 

 

3 2 2 2 9 

 4 2 -- -- 6 

A
A

 

 
-- 1 1 -- 2 

 

3 2 3 -- 8 

 2 -- 1 -- 3 

A
A

A
 

 
-- 6 4 -- 10 

 

3 2 2 -- 7 

 5 -- 1 -- 6 

Tabela 3 - Síntese da avaliação manual  

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável  

3.1.2.1 Conteúdo não textual 

O conteúdo não textual, apresentado ao utilizador no sítio do MEO Go, deve conter uma 

legenda, ou seja, uma alternativa em texto com a mesma finalidade, exceto quando o 

conteúdo for: multimédia baseada no tempo, experiência sensorial específica, decoração, 

formatação, invisível, CAPTCHA, teste, exercício, controlos ou aceitar entrada de dados. 

A avaliação das três páginas com a ferramenta AccesMonitor examinou 73 imagens, 48% 

não contem legenda e 38% tem atributo alt nulo.  

Do ponto de vista técnico, é bastante simples colocar uma legenda num elemento. Os 

elementos img, area e input, por exemplo, dispõem do atributo alt (alternativo) que serve 

precisamente para suportar a legenda (ver Figura seguinte). De salientar que a legenda 

deve ser breve. A ferramenta de avaliação CynthiaSays aconselha mesmo que as legendas 

não sejam superiores a 80 caracteres. 
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Figura 2- Exemplo correto de uma legenda de elemento img (imagem), retirado de 

http://www.meogo.meo.pt 

Uma quantidade significativa das imagens do Website do MEO Go não contém atributo 

alt, e as que possuem este elemento nem sempre é da forma correta. De salientar que este 

tipo de implementação causa problemas na navegação de pessoas com limitações visuais 

que utilizem leitor de ecrã pois não saberão a finalidade da imagem. 

 

Figura 3 - Exemplo de imagens sem atributo alt,, retirado de http://www.meogo.meo.pt 

A utilização de legendas nulas, ou seja, com um simples espaço em branco é um 

procedimento comum para conteúdo utilizado para decoração. Este tipo de conteúdo deve 

passar para as CSS, ou seja, deve estar implementado de uma forma que possa ser 

ignorado por produtos de apoio. 

(a) Visualização da imagem 

 

(c) Código HTML para afixar legenda na imagem: 

<img id="ctl00_meoGoLogin_imgLogin" class="bot_log" style="border-

width:0px;" src="/Style%20Library/MeoGoImages/bot_login.png" 

alt="Login"></img> 

http://www.meogo.meo.pt/
http://www.meogo.meo.pt/
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3.1.2.2 Formulários 

Em todos os formulários, os campos que requerem a entrada de dados devem conter 

etiquetas e instruções. Os atributos label agregados aos elementos input garantem que a 

informação sobre tais campos possa ser compreendida por pessoas com limitações 

motoras através de leitores de ecrã quando recebem o foco. 

O formulário de login contém elementos label associados aos elementos input, o que 

permite utilizadores cegos realizarem a tarefa de login, no entanto, este formulário possui 

um mecanismo automático de deteção de erros e prevenção de erros, mas não 

disponibiliza ajuda contextualizada nem sugestões para os erros automaticamente 

detetados. 

 

Figura 4 – Formulário de login do MEO Go 

3.1.2.3 Unidades de Medida 

As unidades de medida utilizadas no conteúdo devem ser relativas em vez de absolutas, 

desta forma o conteúdo é apresentado sem a necessidade de recorrer a barras de 

varrimento horizontais, através da utilização de técnicas de layout que permitem adaptar 

os conteúdos apenas no espaço disponível. 

No site do MEO Go, numa parte das páginas, utilizam-se medidas relativas. Esta prática 

possibilita definir a largura dos elementos, de modo a que as linhas possam ter 80 

caracteres no máximo, ou menos caso se procede ao redimensionamento da janela do 

browser, permitindo assim que os utilizadores com limitações visuais ou de leitura, com 

dificuldade em seguir a leitura de linhas de texto amplas, visualizem e interajam com a 
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informação disponível de uma forma mais eficaz. A utilização de medidas relativas 

permite ainda redimensionar a largura das colunas quando os tamanhos do texto é 

redimensionado, o que diminui a probabilidade de existir cortes quando se aumenta o 

tamanho do texto, no entanto, algumas das páginas têm os tamanhos das letras e outros 

elementos em unidades absolutas. 

 

Figura 5 - Redimensionamento do texto 

3.1.2.4 Menus como listas 

O menu e várias hiperligações das páginas do site do MEO Go encontram-se bem 

marcadas, como listas. Este tipo de marcação permite criar listas de itens relacionados 

utilizando elementos list apropriados para as suas finalidades. O elemento ol é utilizado 

quando a lista está ordenada e o elemento ul é utilizado quando a lista está desordenada. 

 

Figura 6 - Marcação do menu (lista de opções encadeada) 
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3.1.2.5 Cabeçalhos 

Em todas as páginas devemos marcar, pelo menos, um cabeçalho de nível 1, o qual marca 

o texto que se identifica como sendo o que serve de título. É igualmente boa prática 

marcar os textos que se identificam como sendo as secções com cabeçalhos de nível 2. O 

referido verifica-se no site do MEO Go, no entanto, existem cabeçalhos que não respeitam 

a cadeia hierárquica que, mesmo sendo uma pequena percentagem, dificultam o processo 

de navegação pela página. 

3.1.2.6 Idioma principal 

O idioma humano predefinido de uma página é o idioma de processamento de texto 

predefinido, e está corretamente marcado na página inicial. Esta marcação correta do 

idioma possibilita que os agentes de utilizador e as tecnologias de apoio, após 

identificação do idioma, possam expor texto de forma mais precisa. Utilizadores com 

limitações visuais, nomeadamente cegos ou com baixa visão que utilizem leitores de ecrã 

obtêm a pronúncia correta. Os browsers podem apresentar caracteres e scripts 

corretamente. Os leitores multimédia conseguem mostrar legendas corretamente. Estes 

aspetos ajudam os utilizadores com necessidades especiais a compreender melhor todo o 

conteúdo. 

 

Figura 7 - Marcação do idioma na página inicial do MEO Go 

 

Figura 8 – Página sem idioma predefinido 

<html lang="PT"></html> 
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3.1.2.7 Teclas de atalho 

A utilização de teclas de atalho e de “marcas-referência” (bookmarks) que permitam dar 

saltos no site do MEO Go, não estão presentes. O objetivo dos elementos referidos é 

disponibilizar um mecanismo que permita salta blocos de conteúdo que se repetem em 

várias páginas, passando diretamente, por exemplo para o conteúdo principal. No site 

deviam estar disponíveis mais links para saltar blocos de conteúdo e teclas de atalho. 

 

Figura 9 - Ausência de teclas de atalho 

3.1.2.8 Contraste 

No site, detetou-se que o contraste entre a letra e o fundo em vários casos não é 

recomendado. Através do Colour Contrast Analyser calculou-se o rácio entre a cor do 

texto e o fundo e verificou-se que em alguns casos era inferior ao 4,5:1, recomendado 

pela diretriz 1.4.3 das WCAG 2.0 do W3C, chegando mesmo por vezes a ter rácio infer ior 

a 3,0. Os rácios de contraste, também são insuficientes para pessoas que sofram de 

Daltonismo, nomeadamente protanopia, deuteranopia e tritanopia. 

 

Figura 10 – Rácio de contraste entre cor de letra e fundo 
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3.1.2.9 Links 

Os links devem ser implementados de uma maneira que os utilizadores consigam perceber 

qual a sua finalidade, podendo assim ter a certeza se pretendem aceder aos links. Deve-se 

prover os links com texto que descreve a finalidade destes, sempre que possível, sem ser 

necessário contexto adicional, até porque algumas tecnologias de apoio têm a capacidade 

disponibilizar aos utilizadores uma lista dos links existentes em cada página. De referir 

que os links com o mesmo destino devem ter as mesmas descrições, e os links com 

finalidades e destinos diferentes devem ter descrições diferentes. 

Pelo validador AccessMonitor é possível constatar que, nas três páginas avaliadas, dos 

222 links encontrados, 46 não contêm mais conteúdo que não seja uma imagem com alt 

nulo, 39 têm o mesmo texto mas apontam para destinos diferentes e 2 têm o mesmo texto 

afixado no conteúdo e no atributo title. 

 

Figura 11 - Links compostos apenas por uma imagem não legendada 

3.1.2.10 Gramática de HTML e CSS 

Deve-se garantir que o site do MEO Go tenha marcas de início e de fim completas e que 

estejam encaixadas de acordo com as especificações, ajudando assim a garantir que as 

tecnologias de apoio podem analisar o conteúdo de forma mais correta e sem bloquearem. 

Algumas páginas da aplicação MEO Go possuem referência à versão da linguagem 

HTML utilizada, mas nem todas. Isto faz com que os agentes de utilizador, 

nomeadamente os navegadores, escolham uma versão por defeito, para interpretarem as 

informações contidas nas páginas, aumentando assim as dificuldades de acesso dos 

utilizadores. 
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Existem outros erros, para além dos erros de HTML, como os erros nas folhas de estilo 

(CSS). Verificou-se a utilização de elementos e atributos com unidades absolutas nas 

páginas, dando a perceber que as páginas HTML possuem elementos e atributos que 

deveriam estar implementados na folha de estilo externa. 

 

Figura 12 – Validação HTML do W3C 

3.1.2.11 Aplicação MEO Go 

As pessoas com limitações visuais não conseguem navegar na aplicação MEO Go, pois 

várias das funcionalidades da aplicação não estão acessíveis, visto que tecnologias como 

o leitor de ecrã não conseguem ler o conteúdo das funcionalidades da aplicação que está 

disponível na linguagem SilverLight, que é uma linguagem que não é acessível a pessoas 

que utilizam este tipo de produtos de apoio. Esta linguagem de programação utilizada na 

aplicação também traz problemas de acesso à informação por parte de utilizadores com 

limitações motoras ou pouca destreza, pois caso utilizem apenas o teclado para aceder ao 

conteúdo, não conseguem saber quando as funcionalidades da aplicação desenvolvida em 

SilverLight estão selecionadas. Devido ao constatado, não sabem quando podem utilizar 

várias teclas de atalho que existem para as funcionalidades da aplicação, pois estas só 

funcionam quando este conteúdo está selecionado. Deve-se ainda salientar que quando a 

aplicação está em modo fullscreen, apenas funcionam as teclas de atalho para mudar de 

canal, através das setas direcionais. 
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Figura 13 - Aplicação MEO Go 

 

Figura 14 – Aplicação MEO Go em modo fullscreen 

No sentido de permitir que PNE, nomeadamente pessoas cegas e com baixa visão, com 

limitações motoras e pouca destreza ou mesmo com limitações cognitivas, consigam 

interagir com a aplicação MEO Go no PC, Márcio Martins (2013), no seu trabalho de 

Dissertação do Mestrado em Engenharia Informática, elaborou vários comandos para a 

aplicação MEO Go, nomeadamente o MEO Go Overlay e o comando MEO Go Saw. 

Estes comandos possuem teclado físico especial, o teclado de conceitos IntelliKeys, e 

teclados de ecrã, que permite aos utilizadores com necessidades especiais interagir com 

a aplicação MEO Go através do tato, de dispositivos apontadores e de varrimento.  

3.1.2.12 Conformidade com as WCAG 2.0 

Após a avaliação da aplicação MEO Go e do site que a disponibiliza, concluiu-se que 

grande parte considerável dos critérios presentes nas WCAG 2.0 não é aplicada. Para 
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atingir o nível mínimo de Acessibilidade, ou seja, nível de conformidade A, algumas 

alterações devem ser realizadas. 

A avaliação efetuada com validadores automáticos e com ferramentas de avaliação 

manual permitem desde já fornecer uma noção do esforço necessário a realizar, para que 

se consiga alcançar cada um dos níveis de Acessibilidade desejados e identificar os 

problemas a solucionar, envolvendo nesse trabalho uma metodologia de avaliação 

idêntica à utlizada neste trabalho.  

Compatibilidade 

Browser Internet Explorer Firefox Safari Opera Chrome 

Versão 6.0 7.0 8.0 9.0 
≤ 

3.6 

≤ 

7.0 
8.0 

≤  

5.0 

≤ 

11.0 

≤

 14.0 
15.0 

Questões 

críticas            

Principais 

questões            

Questões 

menores            

Tabela 4 – Compatibilidade com diferentes versões de diferentes browsers  

Browser iPhone BlackBerry  Android 

Versão 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 2.0 3.0 

Questões 

críticas        

Principais 

questões 
  

     

Questões 

menores        

Tabela 5 – Compatibilidade com diferentes SO de dispositivos móveis  

 OK –  Falta conteúdo ou funcionalidades –  Maior disposição para 

problemas de performance – Menor disposição para problemas de performance 

As versões 5.0 e 6.0 do navegador Internet Explorer não suportam imagens PNG com 

transparência, sendo que a área transparente é preenchida com uma cor aleatória. Este 

problema já não se verifica na versão 7.0 e superiores do Internet Explorer. 
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A propriedade CSS “border-spacing” não é suportada pela versão 7.0 do Internet 

Explorer. Regras com seletores como "html > body" são ignorados pelo pela versão 6.0 

do Internet Explorer. O “star filter” CSS não funciona no na versão 7.0 ou posteriores do 

Internet Explorer. A propriedade CSS “inline block” não está implementada na versão 

7.0 do Internet Explorer e na 2.0 do Firefox. A propriedade CSS “visible” não funciona 

corretamente na versão 6.0 do Internet Explorer. 

A propriedade CSS “opacity” não é suportada pelo Internet Explorer 8.0 ou versões 

anteriores. A propriedade CSS “text-shadow” não é suportada pelo Internet Explorer, 

Firefox 3.0 e BlackBerry 5.0. 

Nos dispositivos móveis da Apple, iPhone e iPad, os links em documentos PDF não 

funcionam. Isto acontece porque nestes dispositivos o leitor de PDF desativa ligações em 

documentos PDF. A propriedade CSS “clear” não é suportada pela versão 5.0 e anteriores 

da BlackBerry. A utilização de tabelas pode causar problemas de renderização em 

dispositivos móveis com ecrã pequeno. 
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3.2 Iris Online (NOS) 

O serviço Iris Online é uma aplicação, que está disponível via internet, que permite ver 

43 canais de televisão em direto no computador e 40 canais nos tablets e smartphones. 

Esta aplicação disponibiliza várias funcionalidades, tais como: zapping rápido de canais 

e modo fullscreen, consultar e pesquisar no guia TV diretamente no equipamento móvel, 

ver e gerir o VideoClube, agendar gravações de programas, etc. 

A aplicação Iris Online está disponível, para computadores, em SO Mac OS e Windows, 

e para equipamentos móveis, em SO iOS ou Android. A avaliação da Acessibilidade e 

usabilidade efetuada a esta aplicação para computadores contempla o mesmo tipo de 

avaliação ao site da NOS, visto que é nele que está disponível a aplicação Iris Online. 

3.2.1 Avaliação automática 

As ferramentas automáticas, TAW e AccessMonitor, foram utilizadas em três páginas11 

do Website da aplicação Iris Online, a página inicial, a página TV e a página do Guia TV. 

A escolha destas três páginas foi efetuada com o objetivo de abranger o maior número de 

diretrizes de Acessibilidade do W3C. No entanto, como a aplicação Iris Online foi 

elaborada em Microsoft Silverlight os resultados obtidos na avaliação automática de cada 

uma destas páginas foi exatamente a mesma, devido à impossibilidade da ferramenta 

automática avaliar determinados conteúdos em páginas elaboradas em Silverlight. 

Na tabela seguinte, pode visualizar-se um resumo da avaliação automática global após 

verificação com a ferramenta automática TAW. Este resumo da avaliação automática 

global, contempla as três páginas referidas. Pode-se visualizar também na tabela do anexo 

3 a avaliação automática global com mais pormenor.  

 

 

 

 

                                                 
11 A página selecionada para a avaliação automática foi a página inicial, disponível em 

http://irisonline.pt/#/Home/Portal/HighlightsMain  

http://irisonline.pt/#/Home/Portal/HighlightsMain
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Princípio  

Percetível Operável 

Compreensív

el Robusto 

Tota

l 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 

-- -- -- 1 1 

 

1 -- 1 -- 2 

 

-- 2 -- -- 2 

 

3 6 2 1 12 

na 6 1 2 -- 9 

A
A

 

 

-- -- -- -- -- 

 

-- -- -- -- -- 

 

-- 1 -- -- 1 

 

1 2 2 -- 5 

na 3 -- 2 -- 5 

A
A

A
 

 

-- 1 -- -- 1 

 

-- 1 1 -- 2 

 

-- -- -- -- -- 

 

3 4 4 -- 11 

na 5 2 2 -- 9 

Tabela 6 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta TAW  

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática – na  Não aplicável  

O relatório qualitativo AccessMonitor da página de entrada do site da Iris Online, 

permite-nos verificar que o número total de elementos observados (31) não é suficiente 

para aceitar, com bom grau de confiança, as indicações fornecidas. 
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A página avaliada não passa na bateria de testes do AccessMonitor de nível “A”. A página 

é considerada “Pática Regular” obtendo nos testes, numa escala de 1 a 10, um índice 

AccessMonitor com o valor de 5.4. Este valor obtido no índice AccessMonitor não é 

confiável pois a amostra de valores observados é pequena. 

  

Figura 15 - Valor do índice AccessMonitor 

Na tabela seguinte encontra-se o resumo dos resultados dos testes efetuados, onde se 

expressa o número de testes que estão OK, os que contêm erros e os que requerem uma 

validação manual adicional, assinalados como avisos, em cada nível de Acessibilidade. 

Nível 
Testes realizados 

Ok Erros Avisos 

 A -- 6 4 

AA -- -- -- 

 AAA -- -- -- 

 0 6 4 Total 

Tabela 7 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta AccessMonitor 

3.2.2 Avaliação manual 

A avaliação automática, ou seja, realizada com ferramentas de avaliação automáticas não 

fornece as garantias suficientes quanto ao nível de Acessibilidade de um Website, no 

entanto, serve para auxiliar os técnicos que desenvolvem ou avaliam a Acessibilidade de 

conteúdos disponíveis na Web.  

Na avaliação manual criou-se uma tabela para apresentar os resultados desta, apresentada 

no anexo 4. Nesta tabela, está cada um dos pontos de verificação das diretrizes de 
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Acessibilidade e em cada ponto de verificação assinalou-se se esse mesmo ponto é 

“cumprido”, se não foi cumprido ou se não é aplicável. Por uma questão de síntese, 

assinalou-se o número identificativo de cada diretriz e uma frase explicativa para auxiliar 

a sua compreensão, contudo, para uma compreensão mais detalhada, a segunda versão 

das Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) pode-se consultar 

online, no sítio http://www.Acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/. Os resultados desta 

avaliação manual, embora ainda mais sintetizados, podem ser consultados também na 

tabela seguinte. 

 

Princípio  

Percetível Operável Compreensível Robusto Total 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 

1 3 2 -- 6 

 

4 6 2 2 14 

 
4 -- 1 -- 5 

A
A

 

 

1 1 -- -- 2 

 

1 2 4 -- 7 

 
3 -- 1 -- 4 

A
A

A
 

 

-- 2 3 -- 5 

 

3 4 1 -- 8 

 
5 2 3 -- 10 

Tabela 8 - Síntese da avaliação manual  

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável  

3.2.2.1 Formulários 

Em todos os formulários, os campos que requerem a entrada de dados devem conter 

etiquetas e instruções. Os atributos label agregados aos elementos input garantem que a 

informação sobre tais campos possa ser compreendida por pessoas com limitações 

motoras através de leitores de ecrã quando recebem o foco. 

http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/
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O formulário de login contém elementos label associados aos elementos input, à exceção 

do input “Nome de utilizador” o que dificulta a utilizadores cegos ou com baixa visão a 

realização da tarefa de login, no entanto, este formulário possui um mecanismo 

automático de deteção de erros e prevenção de erros, disponibilizando ajuda 

contextualizada, que no momento da avaliação não funcionava. Contudo não apresenta 

sugestões exemplo para os erros automaticamente detetados. 

 

Figura 16 – Formulário de login da Iris Online 

3.2.2.2 Teclas de atalho 

A utilização de teclas de atalho e de “marcas-referência” (bookmarks) que permitam dar 

saltos no site do Iris Online não estão presentes, até porque os conteúdos raramente se 

apresentam em HTML. No entanto, existe opções de navegação e controlo disponíveis na 

aplicação que permite visualizar os canais de TV. Algumas das opções referidas que estão 

disponíveis são: as teclas de navegação do teclado que permitem navegar no site, tecla 

“ESC” que permite sair do modo IRIS e voltar ao modo PORTAL, a barra de espaço que 

permite abrir o menu principal, o “Enter” que permite selecionar as opções em destaque, 

etc. 
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Figura 17 – Ajuda na Navegação 

3.2.2.3 Contraste 

No site, detetou-se que o contraste entre a letra e o fundo em vários casos não é 

recomendado. Através do Colour Contrast Analyser calculou-se o rácio entre a cor do 

texto e o fundo e verificou-se que em alguns casos era inferior ao 4,5:1, recomendado 

pela diretriz 1.4.3 das WCAG 2.0 do W3C, chegando mesmo por vezes a ter rácio infer ior 

a 2,5. Os rácios de contraste, também são insuficientes para pessoas que sofram de 

Daltonismo, nomeadamente protanopia, deuteranopia e tritanopia. 

 

Figura 18 – Rácio de contraste entre cor de letra e fundo 

3.2.2.4 Vídeos 

Os conteúdos multimédia presentes na Iris Online raramente possuem características de 

Acessibilidade, nomeadamente legendas, audiodescrição, língua gestual portuguesa e 

alternativa textual. No entanto, este tipo de conteúdo não é da responsabilidade da 
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entidade gestora do Website, mas sim dos operadores de televisão e das produtoras 

cinematográficas.  

 

Figura 19 – Trailer sem legendas 

3.2.2.5 Características sensoriais  

No Website deveria ser fornecida uma identificação textual dos itens que dependem 

apenas de informação sensorial para serem compreendidos (“botão de login” e “botão de 

informação” que permitem efetuar o login e obter informações relativas ao site 

respetivamente, assim como as funcionalidades presentes nos vídeos) possibilitando 

assim que utilizadores que não compreendam a forma/cor do item possam utilizar na 

mesma o conteúdo deste. 

 

Figura 20 – Informação Sensorial sem identificação textual 
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3.2.2.6 Microsoft Silverlight  

A linguagem de programação utilizada na elaboração do Website dificulta, 

impossibilitando por vezes, que pessoas com necessidades especiais interajam com os 

conteúdos apresentados por este.  

As pessoas com limitações visuais não conseguem navegar no Website Iris Online, pois 

várias das funcionalidades não estão acessíveis, visto que tecnologias como o leitor de 

ecrã não conseguem ler o conteúdo das funcionalidades que estão disponíveis na 

linguagem referida, que não é acessível a pessoas que utilizam este tipo de produtos de 

apoio. Desta forma, estes utilizadores não conseguem perceber qual a finalidade dos links, 

o idioma humano predefinido da página, e têm dificuldade em seguir a leitura de linhas 

de texto amplas, visualizarem e interagirem com os conteúdos de uma forma eficaz, pois 

as unidades de medida são absolutas e não relativas. 

 

Figura 21 – Utilização de unidades absolutas  

Esta linguagem de programação utilizada no Website também traz problemas de acesso à 

informação por parte de utilizadores com limitações motoras ou pouca destreza, pois caso 

utilizem apenas o teclado para aceder aos conteúdos, não conseguem saber quando as 

funcionalidades estão selecionadas, não conseguem saltar entre blocos de conteúdos, pois 

não estão definidos cabeçalhos, cabeçalhos de secção e teclas de atalho. Este tipo de 

utilizadores estão completamente impossibilitados de navegar no Website através do 

teclado, nomeadamente através da tecla “TAB”. 
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Figura 22 – Inexistência de cabeçalhos e de Acesskeys  

O menu e as várias hiperligações das páginas do Website não estão marcados como listas, 

o que acarreta mais dificuldades para a compreensão dos conteúdos. A linguagem 

utilizada também impossibilita a implementação de características de Acessibilidade que 

afetam todos os utilizadores, nomeadamente na identificação de estrangeirismos e 

abreviaturas.  

 

Figura 23 – Uso de abreviaturas indevido 

Os problemas referidos nesta secção, e não só, advêm da linguagem de programação 

utilizada, podendo ser ultrapassados caso se use sem erros a gramática de HTML e CSS, 

pois garantem que as tecnologias de apoio analisem de forma correta e sem bloquearem.  
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3.2.2.7 Aplicação IRIS Online 

As pessoas com limitações visuais não conseguem navegar na aplicação IRIS Online, 

pois várias das funcionalidades da aplicação não estão acessíveis, visto que tecnologias 

como o leitor de ecrã não conseguem ler o conteúdo das funcionalidades da aplicação que 

está disponível na linguagem SilverLight, que é uma linguagem que não é acessível a 

pessoas que utilizam este tipo de produtos de apoio. Esta linguagem de programação 

utilizada na aplicação também traz problemas de acesso à informação por parte de 

utilizadores com limitações motoras ou pouca destreza, pois caso utilizem apenas o 

teclado para aceder ao conteúdo, não conseguem saber quando as funcionalidades da 

aplicação desenvolvida em SilverLight estão selecionadas. Devido ao constatado, não 

sabem quando podem utilizar várias teclas de atalho que existem para as funcionalidades 

da aplicação, pois estas só funcionam quando este conteúdo está selecionado.  

 

Figura 24 - Aplicação IRIS Online 

 

Figura 25 – Aplicação IRIS Online em modo fullscreen 
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3.2.2.8 Conformidade com as WCAG 2.0 

Após a avaliação da aplicação IRIS Online e do site que a disponibiliza, concluiu-se que 

grande parte considerável dos critérios presentes nas WCAG 2.0 não é aplicada. Para 

atingir o nível mínimo de Acessibilidade, ou seja, nível de conformidade A, algumas 

alterações devem ser realizadas. 

A avaliação efetuada com validadores automáticos e com ferramentas de avaliação 

manual permitem desde já fornecer uma noção do esforço necessário a realizar, para que 

se consiga alcançar cada um dos níveis de Acessibilidade desejados e identificar os 

problemas a solucionar, envolvendo nesse trabalho uma metodologia de avaliação 

idêntica à utlizada neste trabalho.  

Compatibilidade 

Browser Internet Explorer Firefox Safari Opera Chrome 

Versão 6.0 7.0 8.0 9.0 
≤ 

3.6 

≤ 

7.0 
8.0 

≤  

5.0 

≤ 

11.0 

≤

 14.0 
15.0 

Questões 

críticas            

Principais 

questões   
  

       

Questões 

menores   
 

        

Tabela 9 – Compatibilidade com diferentes versões de diferentes browsers  

Browser iPhone BlackBerry  Android 

Versão 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 2.0 3.0 

Questões 

críticas        

Principais 

questões        

Questões 

menores        

Tabela 10 – Compatibilidade com diferentes SO de dispositivos móveis  

 OK –  Falta conteúdo ou funcionalidades –  Maior disposição para 

problemas de performance – Menor disposição para problemas de performance 
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Na avaliação de compatibilidade do Website Iris Online utilizou-se o avaliador 

automático SortSite 4.0 e nela verifica-se que este é compatível com quase todas as 

versões de todos os browsers ou sistemas operativos de dispositivos móveis.  

Para versões superiores ao Internet Explorer 8.0 existe incompatibilidade relativa à 

propriedade da fonte do objeto, que é apenas de leitura. Deve-se mudar as propriedades 

dos nomes em conflito.  
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3.3 Vodafone Tv Net Voz 

O serviço Vodafone TV Net Voz é uma aplicação, que está disponível via internet, que 

permite ver 35 canais de televisão, disponíveis na Vodafone TV, em direto no 

computador, tablets e smartphones. Esta aplicação disponibiliza outras funcionalidades, 

tais como: zapping rápido de canais e modo fullscreen, consultar e pesquisar no guia TV 

diretamente no equipamento móvel, ver e gerir o VideoClube, agendar gravações de 

programas, etc. 

A aplicação Vodafone TV Net Voz está disponível, para computadores, em SO Mac OS 

e Windows, e para equipamentos móveis, em SO iOS ou Android. A avaliação da 

Acessibilidade e usabilidade efetuada a esta aplicação para computadores contempla o 

mesmo tipo de avaliação ao site da Vodafone TV Net Voz, visto que é nele que está 

disponível a aplicação. 

3.3.1 Avaliação automática 

As ferramentas automáticas, TAW e AccessMonitor, foram utilizadas para avaliar a 

página inicial12  da Vodafone. A escolha de apenas esta página deveu-se ao site da 

Vodafone ter o endereço estático nas diferentes páginas do mesmo.  

Na tabela seguinte, pode visualizar-se um resumo da avaliação automática global da 

página referida após verificação com a ferramenta automática TAW. Pode-se visualizar 

também na tabela do anexo 5 a avaliação automática global com mais pormenor.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 A página selecionada para a avaliação automática foi a página inicial, disponível em 

https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/.  

https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
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Princípio  

Percetível Operável Compreensível Robusto Total 
N

ív
el

 d
e 

C
o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
-- -- -- -- 0 

 

1 1 1 1 4 

 

-- 1 -- -- 1 

 
2 6 2 1 11 

na 6 1 2 -- 9 

A
A

 

 
-- -- -- -- 0 

 

-- -- -- -- 0 

 

-- -- -- -- 0 

 
4 2 3 -- 9 

na 4 1 2 -- 7 

A
A

A
 

 
-- -- -- -- 0 

 

-- 1 -- -- 1 

 

-- -- -- -- 0 

 
3 4 4 -- 11 

na 5 3 3 -- 11 

Tabela 11 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta TAW  

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática – na  Não aplicável  

O relatório qualitativos AccessMonitor da página de entrada do site da Vodafone TV Net 

Voz, permite-nos verificar que o número total de elementos observados (1749) é 

suficiente para aceitar, com bom grau de confiança, as indicações fornecidas. 
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A página avaliada não passa na bateria de testes do AccessMonitor de nível “A”. A página 

é considerada “Má Prática” obtendo nos testes, numa escala de 1 a 10, um índice 

AccessMonitor com o valor de 2.9. 

 

Figura 26 - Valor do índice AccessMonitor 

Na tabela seguinte encontra-se o resumo dos resultados dos testes efetuados, onde se 

expressa o número de testes que estão OK, os que contêm erros e os que requerem uma 

validação manual adicional, assinalados como avisos, em cada nível de Acessibilidade. 

Nível 
Testes realizados 

Ok Erros Avisos 

 A -- 15 7 

AA -- 2 1 

 AAA -- 1 3 

 0 18 11 Total 

Tabela 12 - Síntese da avaliação automática com a ferramenta AccessMonitor  

3.3.2 Avaliação manual  

A avaliação automática, ou seja, realizada com ferramentas de avaliação automáticas não 

fornece as garantias suficientes quanto ao nível de Acessibilidade de um site, no entanto, 

serve para auxiliar os técnicos que desenvolvem ou avaliam a Acessibilidade de 

conteúdos disponíveis na internet.  

Na avaliação manual criou-se uma tabela apresentada no anexo 6. Nesta tabela, está cada 

um dos pontos de verificação das diretrizes de Acessibilidade e em cada ponto de 

verificação assinalou-se se esse mesmo ponto é “cumprido”, se não foi cumprido ou se 
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não é aplicável. Por uma questão de síntese, assinalou-se o número identificativo de cada 

diretriz e uma frase explicativa para auxiliar a sua compreensão, contudo, para uma 

compreensão mais detalhada, a segunda versão das Diretrizes de Acessibilidade para o 

Conteúdo da Web (WCAG) pode-se consultar online, no sítio 

http://www.Acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/. Os resultados desta avaliação 

manual, embora ainda mais sintetizados, podem ser consultados também na tabela 

seguinte. 

 

Princípio  

Percetível Operável Compreensível Robusto Total 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
2 3 3 -- 8 

 

4 4 2 2 12 

 3 2 -- -- 5 

A
A

 

 
1 -- 2 -- 3 

 

2 3 2 -- 7 

 2 -- 1 -- 3 

A
A

A
 

 
-- 3 3 -- 6 

 

3 3 2 -- 8 

 5 2 2 -- 9 

Tabela 13 - Síntese da avaliação manual  

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável  

3.3.2.1 Conteúdo não textual 

O conteúdo não textual, apresentado ao utilizador no site da Vodafone TV Net Voz, deve 

conter uma legenda, ou seja, uma alternativa em texto com a mesma finalidade, exceto 

quando o conteúdo for: multimédia baseada no tempo, experiência sensorial específica, 

decoração, formatação, invisível, CAPTCHA, teste, exercício, controlos ou aceitar 

entrada de dados. 

http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/
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A avaliação da página com a ferramenta AccesMonitor examinou 48 imagens, 96% não 

contem legenda e 4% tem atributo alt nulo. 

Do ponto de vista técnico, é bastante simples colocar uma legenda num elemento. Os 

elementos img, area e input, por exemplo, dispõem do atributo alt (alternativo) que serve 

precisamente para suportar a legenda (ver Figura seguinte). De salientar que a legenda 

deve ser breve. A ferramenta de avaliação CynthiaSays aconselha mesmo que as legendas 

não sejam superiores a 80 caracteres. 

 

Figura 27 - Exemplo de uma legenda de elemento img (imagem), retirado de 

https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/ 

Uma quantidade significativa das imagens do site da Vodafone TV Net Voz não contem 

atributo alt, e as que possuem este elemento nem sempre é da forma correta. De salientar 

que este tipo de implementação causa problemas na navegação de pessoas com limitações 

visuais que utilizem leitor de ecrã pois não saberão a finalidade da imagem. 

(b) Visualização da imagem 

 

(c) Código HTML afixado na legenda na imagem: 

<img id="img14" 

src="imgs?action=logo_channel_tablet_details&chanid=14&mime=false&no_defaul

t=false"></img> 

(d) Código HTML a afixar na legenda da imagem 

<img id="img14" alt=”Canal SIC Radical” 

src="imgs?action=logo_channel_tablet_details&chanid=14&mime=false&no

_default=false"></img> 

https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
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Figura 28 - Exemplo de imagens sem atributo alt, retirado de https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-

consigo/  

A utilização de legendas nulas, ou seja, com um simples espaço em branco é um 

procedimento comum para conteúdo utilizado para decoração. Este tipo de conteúdo deve 

passar para as CSS, ou seja, deve estar implementado de uma forma que possa ser 

ignorado por produtos de apoio. 

3.3.2.2 Legendas Áudio e Vídeo 

O site da Vodafone TV Net Voz deve fornecer legendas para a totalidade dos conteúdos 

multimédia, tanto para conteúdos pré-gravados como para conteúdos em direto, exceto 

quando são uma alternativa para o texto. 

Na figura seguinte é possível verificar a não existência de uma legenda para o vídeo 

apesar de estar identificado que o vídeo tem legendas mas não para o caso que estamos a 

identificar.  

 

Figura 29 - Exemplo de vídeo sem legenda retirado de https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/  

https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
https://tvnetvoz.vodafone.pt/sempre-consigo/
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3.3.2.3 Formulários 

Em todos os formulários, os campos que requerem a entrada de dados devem conter 

etiquetas e instruções. Os atributos label agregados aos elementos input garantem que a 

informação sobre tais campos possa ser compreendida por pessoas com limitações 

motoras através de leitores de ecrã quando recebem o foco. 

O formulário de login contém elementos label associados aos elementos input, o que 

permite utilizadores cegos realizarem a tarefa de login, no entanto, este formulário possui 

um mecanismo automático de deteção de erros e prevenção de erros, mas não 

disponibiliza ajuda contextualizada nem sugestões para os erros automaticamente 

detetados. 

 

Figura 30 – Formulário de login do My Vodafone 

3.3.2.4 Acesso por teclado 

Toda a funcionalidade do conteúdo no site da Vodafone TV Net Voz deve ser operável 

através de uma interface de teclado sem requerer temporizações específicas para digitação 

individual. 
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Figura 31 - Falta de acesso por teclado 

3.3.2.5 Unidades de Medida 

As unidades de medida utilizadas no conteúdo devem ser relativas em vez de absolutas, 

desta forma o conteúdo é apresentado sem a necessidade de recorrer a barras de 

varrimento horizontais, através da utilização de técnicas de layout que permitem adaptar 

os conteúdos apenas no espaço disponível. 

No site da Vodafone TV Net Voz, numa parte das páginas, utilizam-se medidas relativas. 

Esta prática possibilita definir a largura dos elementos, de modo a que as linhas possam 

ter 80 caracteres no máximo, ou menos caso se procede ao redimensionamento da janela 

do browser, permitindo assim que os utilizadores com limitações visuais ou de leitura,  

com dificuldade em seguir a leitura de linhas de texto amplas, visualizem e interajam com 

a informação disponível de uma forma mais eficaz. A utilização de medidas relativas 

permite ainda redimensionar a largura das colunas quando os tamanhos do texto é 

redimensionado, o que diminui a probabilidade de existir cortes quando se aumenta o 

tamanho do texto, no entanto, algumas das páginas têm os tamanhos das letras e outros 

elementos em unidades absolutas. 
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Figura 32 - Numero de caracteres numa linha 

 

Figura 33 - Redimensionamento do texto 

3.3.2.6 Menus como listas 

O menu e várias hiperligações das páginas do site da Vodafone TV Net Voz encontram-

se bem marcadas, como listas. Este tipo de marcação permite criar listas de itens 

relacionados utilizando elementos list apropriados para as suas finalidades. O elemento 

ol é utilizado quando a lista está ordenada e o elemento ul é utilizado quando a lista está 

desordenada. 
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Figura 34 - Marcação do menu (lista de opções encadeada) 

3.3.2.7 Cabeçalhos 

Em todas as páginas devemos marcar, pelo menos, um cabeçalho de nível 1, o qual marca 

o texto que se identifica como sendo o que serve de título. É igualmente boa prática 

marcar os textos que se identificam como sendo as secções com cabeçalhos de nível 2. O 

referido verifica-se no site da Vodafone TV Net Voz, no entanto, não existem quaisquer 

cabeçalhos que portanto não respeitam a cadeia hierárquica.  

 

Figura 35 – Inexistência de Cabeçalhos 

3.3.2.8 Idioma principal 

O idioma humano predefinido de uma página é o idioma de processamento de texto 

predefinido, e está corretamente marcado na página inicial. Esta marcação correta do 

idioma possibilita que os agentes de utilizador e as tecnologias de apoio, após 

identificação do idioma, possam expor texto de forma mais precisa. Utilizadores com 
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limitações visuais, nomeadamente cegos ou com baixa visão que utilizem leitores de ecrã 

obtêm a pronúncia correta. Os browsers podem apresentar caracteres e scripts 

corretamente. Os leitores multimédia conseguem mostrar legendas corretamente. Estes 

aspetos ajudam os utilizadores com necessidades especiais a compreender melhor todo o 

conteúdo. 

 

Figura 36 - Marcação do idioma na página inicial da Vodafone Tv Net Voz 

 

Figura 37 – Página sem idioma predefinido 

3.3.2.9 Facilidade na navegação 

As páginas Web do site devem possuir títulos que descrevem o tópico ou a finalidade. No 

caso do site da Vodafone TV Net Voz o sítio da Web criado utilizando modelos inclui o 

mesmo título para cada página no referido sítio. Assim, o título não pode ser utilizado 

para distinguir as páginas, como é facilmente verificável na figura seguinte.  

 

<html lang="PT"></html> 
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Figura 38 - Mesmo título para cada página no referido sítio 

Além disso o site deveria disponibilizar mais de uma forma para localizar uma página 

Web num conjunto de páginas Web, por exemplo com o mapa do site, possibilidade de 

pesquisa e mais do que um link para ir ter á mesma página.  

 

Figura 39 - Várias formas de navegação 

3.3.2.10 Teclas de atalho 

A utilização de teclas de atalho e de “marcas-referência” (bookmarks) que permitam dar 

saltos no site da Vodafone TV Net Voz, não estão presentes. O objetivo dos elementos 

referidos é disponibilizar um mecanismo que permita salta blocos de conteúdo que se 

repetem em várias páginas, passando diretamente, por exemplo para o conteúdo principa l. 

No site deviam estar disponíveis mais links para saltar blocos de conteúdo e teclas de 

atalho. 
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Figura 40 - Ausência de teclas de atalho 

3.3.2.11 Contraste 

No site, da Vodafone TV Net Voz verificou-se que este era capaz de cumprir a diretriz 

1.4.3, que diz que a apresentação visual de texto e imagens de texto tem uma relação de 

contraste de, no mínimo, 4.5:1, e o texto ampliado e imagens compostas por texto 

ampliado têm uma relação de contraste de, no mínimo, 3:1. 

No entanto detetou-se que o contraste entre a letra e o fundo em vários casos não é 

recomendado para o Nível AA. Através do Colour Contrast Analyser calculou-se o rácio 

entre a cor do texto e o fundo e verificou-se que na maioria dos casos era inferior ao 7:1, 

recomendado pela diretriz 1.4.6 das WCAG 2.0 do W3C. Os rácios de contraste, também 

são insuficientes para pessoas que sofram de Daltonismo, nomeadamente protanopia, 

deuteranopia e tritanopia. 

 

Figura 41 – Rácio de contraste entre cor de letra e fundo 
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3.3.2.12 Links 

Os links devem ser implementados de uma maneira que os utilizadores consigam perceber 

qual a sua finalidade, podendo assim ter a certeza se pretendem aceder aos links. Deve-se 

prover os links com texto que descreve a finalidade destes, sempre que possível, sem ser 

necessário contexto adicional, até porque algumas tecnologias de apoio têm a capacidade 

disponibilizar aos utilizadores uma lista dos links existentes em cada página. De referir 

que os links com o mesmo destino devem ter as mesmas descrições, e os links com 

finalidades e destinos diferentes devem ter descrições diferentes. 

Pelo validador AccessMonitor é possível constatar que dos 72 links encontrados, 2 têm 

como único conteúdo uma imagem com alt nulo e 21 têm o mesmo texto mas apontam 

para destinos diferentes. 

 

Figura 42 - Links compostos apenas por uma imagem não legendada 

3.3.2.13 Alterações de conteúdo  

No site da Vodafone TV Net Voz as alterações de contexto deverão ser iniciadas apenas 

a pedido do utilizador, ou está disponível um mecanismo para desativar essas alterações. 

Neste site essas alterações ocorrem de forma automática, e isto poderá deixar o utilizador 

confuso, e impedir uma fácil navegação ao longo do site.  
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Figura 43 - Alterações de contexto 

3.3.2.14 Gramática de HTML e CSS 

Deve-se garantir que o site da Vodafone TV Net Voz tenha marcas de início e de fim 

completas e que estejam encaixadas de acordo com as especificações, ajudando assim a 

garantir que as tecnologias de apoio podem analisar o conteúdo de forma mais correta e 

sem bloquearem. Algumas páginas da aplicação Vodafone TV Net Voz possuem 

referência à versão da linguagem HTML utilizada, mas nem todas. Isto faz com que os 

agentes de utilizador, nomeadamente os navegadores, escolham uma versão por defeito, 

para interpretarem as informações contidas nas páginas, aumentando assim as 

dificuldades de acesso dos utilizadores. 

Existem outros erros, para além dos erros de HTML, como os erros nas folhas de estilo 

(CSS). Verificou-se a utilização de elementos e atributos com unidades absolutas nas 

páginas, dando a perceber que as páginas HTML possuem elementos e atributos que 

deveriam estar implementados na folha de estilo externa. 

 

Figura 44 – Validação HTML do W3C 
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3.3.2.15 Aplicação Vodafone TV Net Voz  

Não foi possível avaliar a aplicação TV Net Voz já que seria necessário as credenciais de 

login para aceder ao serviço, no entanto foi pelo menos possível avaliar o sistema de login 

do site da Vodafone TV Net Voz.  

No site as etiquetas ou instruções devem ser fornecidas quando exigem a entrada de dados 

por parte do utilizador. Além disso quando o foco está sob a caixa de texto a preencher, 

o label associado que deve conter informação sobre a textbox, deve ser lido pelo leitor de 

ecrã, e deve incluir-se símbolos para marcar os campos obrigatórios e descrições em texto.  

 

Figura 45 - Exemplo de etiquetas ou instruções  

Ainda no site quando um erro de entrada for automaticamente detetado e forem 

conhecidas sugestões de correção, então as sugestões são fornecidas ao utilizador, a 

menos que ponham em perigo a segurança da finalidade do conteúdo. 

 

Figura 46 - Erro de entrada sem sugestão de correção 
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3.3.2.16 Conformidade com as WCAG 2.0 

Após a avaliação da aplicação Vodafone TV Net Voz e do site que a disponibil iza, 

concluiu-se que grande parte considerável dos critérios presentes nas WCAG 2.0 não é 

aplicada. Para atingir o nível mínimo de Acessibilidade, ou seja, nível de conformidade 

A, algumas alterações devem ser realizadas. 

A avaliação efetuada com validadores automáticos e com ferramentas de avaliação 

manual permitem desde já fornecer uma noção do esforço necessário a realizar, para que 

se consiga alcançar cada um dos níveis de Acessibilidade desejados e identificar os 

problemas a solucionar, envolvendo nesse trabalho uma metodologia de avaliação 

idêntica à utlizada neste trabalho.  

Compatibilidade 

Browser Internet Explorer Firefox Safari Opera Chrome 

Versão 6.0 7.0 8.0 9.0 
≤ 

3.6 

≤ 

7.0 
8.0 

≤  

5.0 

≤ 

11.0 

≤

 14.0 
15.0 

Questões 

críticas            

Principais 

questões            

Questões 

menores    

 
 

  
    

Tabela 14 – Compatibilidade com diferentes versões de diferentes browsers  

Browser iPhone BlackBerry  Android 

Versão 4.0 5.0 5.0 6.0 7.0 2.0 3.0 

Questões 

críticas        

Principais 

questões        

Questões 

menores        

Tabela 15 – Compatibilidade com diferentes SO de dispositivos móveis  

 OK –  Falta conteúdo ou funcionalidades –  Maior disposição para 

problemas de performance – Menor disposição para problemas de performance 
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Apenas o IE6 e o IE7 suporta expressões CSS. O modo Standard do IE8 e do IE9 não 

suporta essas expressões. A extensão Microsoft “document.all”, usada no IE4, deve ser 

substituída pelo método “document.getElementByld” do W3C, porque esta extensão foi 

substituída em 1999 na versão 5 do Internet Explorer. O atributo CSS “content:” não é 

suportado por versões anteriores à do IE8.   

As versões 5.0 e 6.0 do navegador Internet Explorer não suportam imagens PNG com 

transparência, sendo que a área transparente é preenchida com uma cor aleatória. Este 

problema já não se verifica na versão 7.0 e superiores do Internet Explorer. 

Nos dispositivos móveis da Apple, iPhone e iPad, o “INPUT TYPE=’FILE’” não é 

suportada.  

Os browsers Internet Explorer, Chrome e Firefox exibem um aviso de segurança para 

garantir que páginas Web https:// incluam “http:// content”. 

O caso “OnReadyStateChange” não está implementado no Firefox 3.6. A propriedade 

“outerHtml” é uma extensão não normalizada não suportado pelo Firefox.  

Os maiores problemas de performance devem-se aos erros que apresentamos de seguida: 

As etiquetas “IMG BUTTON” não estão alinhadas com o “texto-only BUTTON” no 

Firefox. Os pseudo seletores CSS “:before”, “:after”, “:focus” não são suportados pelo 

IE7 e versões anteriores. A propriedade CSS “border-spacing” não é suportada pela 

versão 7.0 do Internet Explorer. O “star filter” CSS não funciona no na versão 7.0 ou 

posteriores do Internet Explorer. A propriedade CSS “inline block” não está 

implementada na versão 7.0 do Internet Explorer e na 2.0 do Firefox. A propriedade CSS 

“position:fixed” não é suportada pela versão 6 do Internet Explorer.  

Os pequenos problemas de performance devem-se aos erros que apresentamos de 

seguida: Tabelas largas causam problemas de visualização em ecrãs pequenos de 

dispositivos móveis. A propriedade CSS “clear:” não é suportada pela versão 5.0 e 

anterior do Blackberry. O atributo CSS “contente:none” não é suportado pelo IE7, Firefox 

2, Google Chrome e Safari. O atributo CSS “inherit” não é suportado pelo IE7 e 

anteriores. As propriedades CSS “min-width”, “max-width”, “min-height” e “max-  

height” não são implementadas no IE6. A extensão CSS “-moz-opacity” foi substituída 

no Firefox 3.5 pela propriedade “opacity” do CSS3. A propriedade CSS “opacity” não é 

suportada pelo Internet Explorer 8.0 ou versões anteriores. As versões do IE8 e superiores 
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tratam de maneira diferente as etiquetas malformadas relativamente a versões anteriores 

do Internet Explorer.  

3.4 Análise comparativa dos três serviços 

3.4.1 Avaliação automática 

Como já foi referido anteriormente, a avaliação automática, ou seja, realizada com 

ferramentas de avaliação automáticas não fornece as garantias suficientes quanto ao nível 

de Acessibilidade de um site, no entanto, serve para auxiliar os técnicos que desenvolvem 

ou avaliam a Acessibilidade de conteúdos disponíveis na internet. Portanto, tem algum 

interesse apresentar um quadro comparativo das avaliações efetuadas a cada um dos 

serviços estudados.  

De acordo com a ferramenta de avaliação TAW, obtivemos os seguintes resultados: 

 
MEO GO IRIS Online 

Vodafone em 

Direto 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
0 1 0 

 

8 2 4 

 

6 2 1 

 
7 11 11 

na 4 9 9 

A
A

 

 
0 0 0 

 

1 0 0 

 

4 1 0 

 
6 5 9 

na 2 5 7 

A
A

A
 

 
1 1 0 

 

3 2 1 
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3 0 0 

 
11 11 11 

na 5 9 11 

Tabela 16 – Quadro comparativo, ferramenta TAW 

Olhando para os valores obtidos no quadro não há muita informação a retirar, no entanto 

notámos que em qualquer um dos serviços avaliados os requisitos de Acessibilidade que 

não apresentam problemas raramente estão presentes, à exceção do ponto 2.2.4 no serviço 

MEO Go, e dos pontos 2.2.4 e 4.1.1 no serviço IRIS Online. O ponto 2.2.4 refere-se à 

existência de tempo suficiente a quando da ocorrência de interrupções, ao nível do 

operável. O ponto 4.1.1, enquadrado no nível robusto, refere-se à compatibilidade de 

processamento.  

O fator mais relevante a ter em consideração nesta ferramenta de avaliação automática 

passa por um problema que foi verificado em todos os sites dos serviços avaliados, e trata-

se da incapacidade que a ferramenta TAW encontrou em avaliar a maioria dos critérios, 

tornando esses critérios como não verificados. Este problema deve-se em grande parte à 

ferramenta utilizada para a construção dos sites, Silverlight, que impede que as 

ferramentas de avaliação automática efetuem o seu trabalho.  

Os relatórios qualitativos AcessMonitor dizem-nos que o melhor serviço dos três 

estudados trata-se do serviço IRIS Online da NOS, obtendo um índice de 5.4, que está 

claramente acima dos 2.9 do serviço Vodafone em Direto da Vodafone, e dos três valores 

obtidos na avaliação do serviço MEO Go do MEO, que obteve os valores de 4.8, 4.6 e 

4.7.  

No entanto devemos ter cuidado com estes valores já que no caso do serviço apresentado 

pela NOS, o número total de elementos observados não foi o suficiente para aceitar com 

bom grau de confiança as indicações fornecidas por esta ferramenta de avaliação. 

Portando, torna-se ambíguo comparar os três serviços através desta ferramenta, no 

entanto, podemos referir que o MEO Go e a IRIS Online foram considerados práticas 

regulares, mas, por sua vez, a Vodafone Tv Net Voz foi considerado uma má prática. 



Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura via PC 

70 

3.4.2 Avaliação manual 

Na avaliação manual criaram-se tabelas. Nessas tabelas, está cada um dos pontos de 

verificação das diretrizes de Acessibilidade, à semelhança do que se fez para a ferramenta 

de avaliação TAW, e em cada ponto de verificação assinalou-se se esse mesmo ponto é 

“cumprido”, se não foi cumprido ou se não é aplicável. Este tipo de avaliação é muito 

mais precisa que as avaliações automáticas.  

Para cada um dos serviços analisados foram apresentados quadros resumo das tabelas 

mencionadas anteriormente. De seguida, apresento uma mescla desses quadros de forma 

a percecionar melhor o ponto de situação em cada um dos serviços estudados, e de forma 

a poder compará-los entre si.  

 
MEO GO IRIS Online 

Vodafone em 

Direto 

N
ív

el
 d

e 
C

o
n

fo
rm

id
a
d

e
 

A
 

 
10 6 8 

 

9 14 12 

 6 5 5 

A
A

 

 
2 2 3 

 

8 7 7 

 3 4 3 

A
A

A
 

 
10 5 6 

 

7 8 8 

 6 10 9 

Tabela 17 – Quadro comparativo, avaliação manual 

A partir deste quadro é possível retirar algumas conclusões. Desde logo verificámos que 

o serviço MEO Go é o que apresenta mais diretrizes cumpridas, totalizando 22 diretrizes 

cumpridas sobretudo de nível A e AAA.  
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O MEO Go é claramente aquele que se aproxima mais do nível A de Acessibilidade, 

estando, no entanto, a alguma distância de atingir esse objetivo, já que ainda possui 9 

erros de nível A de Acessibilidade.  

O IRIS Online e o Vodafone Tv Net Voz são serviços que estão um passo atrás 

comparativamente ao MEO Go no que diz respeito à Acessibilidade. Ambos possuem 

muitos erros, mesmo no nível A de Acessibilidade, que deveria ser aquele em que é mais 

fácil satisfazer os respetivos critérios.  

No nível AA de Acessibilidade os três serviços são muito equivalentes apresentando 

praticamente o mesmo número de critérios cumpridos e não cumpridos. Além disso, como 

é possível verificar ao longo do terceiro capítulo, os critérios cumpridos e não cumprid os 

pelos diferentes serviços são praticamente os mesmos neste nível de Acessibilidade, o 

que torna os três serviços muito equivalentes aqui.  

Como referi anteriormente, o serviço MEO Go também está um passo à frente no que ao 

nível AAA de Acessibilidade diz respeito. Este serviço apresenta mais diretrizes 

cumpridas que os outros dois analisados.  

Podemos também proceder a uma análise mais geral das avaliações manuais de 

Acessibilidade.  

Desde logo é necessário referir a má opção pela ferramenta de programação utilizada para 

construir estes serviços, Microsoft Silverlight, notada de uma forma mais evidente no 

IRIS Online e Vodafone Tv Net Voz, pois toda a plataforma está elaborada nesta 

linguagem que é completamente indesejada para avaliação dos critérios de 

Acessibilidade.  

Esta análise mais geral permitiu encontrar algumas más práticas comuns a todos os 

serviços estudados. Podemos denunciar a má prática de elaboração de formulários, pois 

todos os campos que requerem a entrada de dados devem conter etiquetas e instruções, e 

tal não acontece pelo menos uma vez nos serviços estudados. Outro erro comum passa 

pelas teclas de atalho que não estão presentes em nenhum dos serviços estudados, e que 

facilitaria muito a navegação, permitindo saltar de conteúdos com muita facilidade. Outro 

problema muito comum é o contraste entre a letra e o fundo, que em vários casos não é 

recomendado. Esta análise foi conseguida através do Colour Contrast Analyser que 

calcula o rácio entre a cor do texto e o fundo.  
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Podemos considerar que os três serviços analisados estão longe de cumprir os critérios de 

Acessibilidade recomendados, e que muitas das más práticas de construção de aplicações 

Web são comuns aos três serviços estudados. Podemos dizer que o MEO Go está um 

pouco mais acessível que o IRIS Online e o Vodafone Tv Net Voz, no entanto, ainda 

distante de um grau satisfatório e recomendável de Acessibilidade.  
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4 Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por 

Assinatura via Dispositivos Móveis 

No presente estudo pretendeu-se, para além de avaliar os serviços de Televisão através 

do PC, avaliar as aplicações dos mesmos serviços para dispositivos móveis. Ao contrário 

do utilizado nas avaliações para PC, nas avaliações para dispositivos móveis não se 

utilizaram as diretrizes do W3C, nomeadamente diretrizes de Web móvel13, pois estas 

estão direcionadas para conteúdos Web para serem exibidos em dispositivos móveis.  

As checklists utilizadas neste estudo foram as checklists de Acessibilidade do Tiresias e 

a norma ISO 9241-171 de nome “Ergonomia na interação homem-máquina – Parte 171: 

Guia de Acessibilidade no Software14”. 

Apesar das checklists de Acessibilidade do Tiresias existirem há algum tempo, estas têm 

sofrido algumas atualizações de acordo com a evolução das tecnologias e, estão mais 

direcionadas para avaliação de aplicações para os dispositivos móveis e para o próprio 

equipamento, tal como pretendido neste estudo. A norma ISO 9241-171 editada em 2008, 

para além de ser elaborada por um organismo de normalização reconhecido, permite a 

realização de avaliações bastante pormenorizadas para o tipo de género de trabalho que 

se pretende realizar, visto possuir um grande número de diretrizes.  

A avaliação realizada com as checklists do Tiresias permitem obter o nível de 

Acessibilidade dos equipamentos utilizados para aceder às aplicações avaliadas nos 

dispositivos móveis, e desta forma os fabricantes dos mesmos poderão verificar quais os 

problemas detetados e consequentemente as alterações a implementar para os solucionar.  

 

4.1 Avaliação baseada nas Checklists Tiresias 

Na tabela seguinte apresento o resultado sintetizado da avaliação das aplicações para 

dispositivos móveis dos serviços de televisão digital, e do equipamento utilizado nestas 

                                                 
13 Diretrizes do W3C para Web móvel – disponível online em http://www.w3.org/Mobile/   
14 Norma ISO 9241-171 – disponível online em https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:39080:en  

http://www.w3.org/Mobile/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:39080:en
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avaliações. O equipamento utilizado nestas avaliações foi o Samsung Galaxy S4 com a 

versão 4.4.2 do Sistema Operativo Android. A elaboração da Checklist Tiresias é o 

resultado da junção de duas checklists da entidade Tiresias. As duas checklists são, 

checklist para Telefones Móveis 15  e a checklist para Telefones com Ecrã Tátil 16 , 

apresentadas em anexo (Anexo 7 e Anexo 8 respetivamente).  

Para a construção desta checklist utilizou-se como base a checklist para Telefones com 

Ecrã Tátil, complementada posteriormente com a checklist para Telefones Móveis. À 

primeira checklist referida foram acrescentadas várias diretrizes da segunda, evitando 

redundâncias nas diretrizes.  

Checklist Tiresias 

 Equipamento 

Aplicações 

Vodafone 

Tv Net 

Voz 

ZON 

Online 

MEO 

Go 

Ecrã 

Cores do ecrã podem ser alteradas 

(vermelho/verde ou azul/amarelo para 

o daltonismo) 

   
 

Ecrã protegido contra reflexo     

Ecrã legível de uma cadeira de rodas     

Utilizador pode ajustar o ângulo do 

monitor 
    

Utilizador pode aproximar-se do ecrã     

Utilizador pode alterar o tamanho dos 

caracteres 
   

 

Utilização de tipo de letra legível     

Texto em fundo limpo     

Não existe texto em movimento ou a 

piscar 
    

                                                 
15  Checklist para Telefones Móveis – disponível online em 

www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/mobile_phones.htm  
16  Checklist para Telefones com Ecrã Tátil – disponível online em 

www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/screenphones_checklist.htm  

http://www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/mobile_phones.htm
http://www.tiresias.org/research/guidelines/checklists/screenphones_checklist.htm
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Problemas paralelos minimizados     

Utilização de ícones normalizados     

Touchscreen 

Ecrã 

Ecrã tátil protegido da luz solar     

Ecrã inclinado horizontalmente para 

facilitar o apoio de braço 
    

Ecrã perpendicular à linha de visão     

Alto contraste entre o texto e a cor de 

fundo 
    

Uso da cor azul, verde e lilás mínimo     

Não há instabilidade notável no ecrã     

Estrutura da apresentação visual 

permite ao utilizador prever onde 

encontrar informações e como utilizá -

las 

    

Não se utilizam abreviações     

Controlos 

Teclas ou áreas táteis sensíveis têm 

entre 20 - 22mm 
    

Para dispositivos móveis com ecrãs 

táteis têm entre 9.2 - 9.6mm 
    

Símbolos gráficos acompanhados de 

texto 
    

Alto contraste entre áreas táteis, texto 

e cor de fundo. 
   

 

Texto ou controlos não posicionados 

sobre imagem de fundo ou fundo 

modelado 

    

Utilizar a cor branca ou amarela 

sobre fundo preto ou escuro 
    

Controlos etiquetados num tipo de 

letra grande e de alto contraste 
    

Saída de áudio ou tátil é fornecida 

para identificação dos controlos e 

para os resultados da ativação dos 

mesmos 

   
 

Espaço inativo de pelo menos 1mm 

entre cada alvo 
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Etiquetas dos controlos facilmente 

distinguidas 
 

  
 

Controlos operáveis por joysticks de 

boca, cabeça ou outros dispositivos 

semelhantes 

    

Comandos podem ser inseridos por 

voz. 
    

Altura das áreas ativas no ecrã deve 

ser entre 800mm e 1200mm 
    

Sistema fornece um controlo claro 

que permite ao utilizador retroceder 
    

Controlos posicionados no ecrã de 

forma consistente com as suas 

funções. 

    

Todas as etiquetas e instruções estão 

em frases curtas e simples 
 

  
 

Versões de texto e avisos áudio 

sincronizados 
    

Saída de voz nas instruções do ecrã     

Convenções de cor devem ser 

respeitadas 
    

Utilizador pode ajustar ou eliminar 

ações que dependem do tempo 
    

Permitir repor as definições iniciais     

Ajuda 

Orientação distinguível de outras 

informações exibidas 
    

Informação é relativa à tarefa em vez 

de uma mensagem genérica 
    

Ajuda múltipla oferecida     

Utilizadores podem desativar avisos 

de ajuda se eles não forem 

pretendidos 

    

Mensagens áudio curtas e simples.     

Abreviações não utilizadas nas 

mensagens áudio 
    

Utilizadores podem interromper a 

facilidade da ajuda e regressar à sua 

tarefa 

    

Avisos de erro com frase curtas e 

simples 
    

Fontes 



Capítulo 4 

77 
  

Caracteres com larguras consistentes     

Caracteres com pronúncia invulgar     

Formas distintas para cada caracter     

Ajuste do espaço entre os caracteres 

específicos é suficiente, de modo a 

garantir a legibilidade 

    

Tamanho de letra mínimo de 12 

pontos 
    

Espaçamento de letras claro entre 

cada caracter 
    

O uso de fontes em itálico é evitado, 

porque é mais difícil e lento de ler 
    

Evitar fundos modelados para fontes     

Evitar criar uma fonte com texto 

vermelho em fundo verde ou com 

texto amarelo num fundo azul 

    

Verificar se o tipo de letra tem ambas 

as letras maiúsculas e minúsculas, 

pois é mais fácil de ler texto usando os 

dois tipos em conjunto 

    

Todos os rótulos e inscrições têm de 

estar em letras maiúsculas ou 

minúsculas 

    

Utilizar números árabes     

Teclas 

Utilização de uma disposição de 

teclas reconhecida 
    

A tecla ‘5’ com marcação tátil     

Teclas espaçadas corretamente     

Topo das teclas côncavo     

Tipo de letra legível utilizado para 

marcar as teclas 
    

Teclas descrimináveis tatilmente pela 

forma 
    

As teclas são codificadas por cor de 

acordo com as normas 
    

Feedback tátil quando se pressiona 

um tecla 
    

Feedback auditivo quando se 

pressiona um tecla 
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O sistema pode ser utilizado 

confortavelmente por canhotos 
    

O keypad pode ser alcançado e 

utilizado por alguém numa cadeira de 

rodas 

    

Teclas iluminadas internamente 

quando ativas 
    

Saída de áudio 

Volume 

Ruido de fundo minimizado     

Controlo de volume físico ou digital 

que pode ser facilmente alcançado 
    

Amplificação variável     

O som de alerta utiliza frequências 

altas e baixas 
    

Conectores de áudio 

Conectores de áudio normalizados     

Saída de voz 

Possibilidade de efetuar pausa, 

reiniciar e interromper a saída de 

áudio 

    

Inteligibilidade das mensagens 

maximizada 
    

Utilização de discurso simples     

Saídas de áudio não faladas utilizadas 

apenas para fins de alerta 
    

Possível selecionar um modo de voz 

que anuncia todas as teclas 

pressionadas 

    

Avisos de áudio têm uma versão de 

texto sincronizada 
    

Manual de instruções / Documentação 

Linguagem simples, clara e concisa     

Os documentos estão fornecidos em 

formatos alternativos 
    

Os documentos estão disponíveis em 

modos de entrega alternativos 
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Tipo de letra claro e legível     

A informação contida em imagens 

também explicado por texto 
    

Tabela 18 – Checklist Tiresias  

Legenda: Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Não aplicável 

As aplicações avaliadas contêm conteúdos distintos e estruturados diferenciadamente. Na 

aplicação MEO Go para equipamentos móveis, as funcionalidades estão distribuídas por 

várias secções: “Canais TV”, “Meu VideoClube”, “MeoBox”, “O Que É?”, “Configurações” 

e “Informações da aplicação”. Na aplicação ZON Online para equipamentos móveis, as 

funcionalidades estão distribuídas por várias secções: “Arquivo”, “TV”, “Guia”, 

“Destaques”, “Pesquisa”, “Informações da aplicação” e “Configurações”. Na aplicação 

Vodafone Tv Net Voz para equipamentos móveis, as funcionalidades estão distribuídas por 

várias secções: “Início”, “TV em direto”, “Guia TV”, “Videoclube”, “Gravador”, “Gravações 

Automáticas”, “Comando” e “Ajuda”. 

 

   

Figura 47 - Secções iniciais das aplicações MEO Go, Vodafone Tv Net Voz e ZON Online, da esquerda 

para a direita respetivamente 

A versão do SO Android utilizada incorpora várias opções de Acessibilidade nativas para 

pessoas com necessidades especiais, nomeadamente a nível da visão, da audição, da 

mobilidade e do reconhecimento. 

Nas opções de Acessibilidade do SGS4, ativou-se o leitor de ecrã TalkBack para verificar 

a possibilidade de pessoas com limitações visuais conseguirem interagir com as 
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aplicações. A ferramenta leitor de ecrã nativo, TalkBack, do SGS4 é bastante intuitiva e 

fácil de utilizar. No entanto, notou-se que as três aplicações não podem ser utilizadas por 

pessoas cegas já que grande parte das células não está bem etiquetada, impossibilitando 

que estes utilizadores consigam navegar e selecionar as opções pretendidas. 

Os principais problemas encontrados relativamente às etiquetas das células nestas 

aplicações foram a falta de etiquetas ou células etiquetadas por defeito. Por exemplo, a 

célula que possibilita aceder ao Guia TV, na aplicação MEO Go, possui como atributo 

“label” por defeito, Imagem 93, em vez de Aceder ao Guia TV (Ver Figura 48 - Etiquetas 

por defeito). Estas células mal etiquetadas, por defeito, revelam falta de preocupação com 

a Acessibilidade Digital por parte dos desenvolvedores das aplicações. 

 

Figura 48 - Etiquetas por defeito 

Para a visualização dos canais disponíveis nas aplicações, estes têm de ser carregados e 

tem que se efetuar o login. De salientar que, mesmo com o TalkBack e a funcionalidade 

Explorar Através do Toque ativa, pessoas com limitações visuais e/ou limitações motoras 

não conseguem realizar a tarefa de efetuar login, pois é impossível aceder, através de 

varrimento, às células do teclado qwerty do SGS4 para a introdução dos dados de login, 

username e password, e os botões do formulário não contêm etiquetas. 

Etiqueta utilizada: Imagem 93 

Etiqueta a utilizar: Aceder ao Guia TV 
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Figura 49 - Login na ZON Online, MEO Go e Vodafone Tv Net Voz, da esquerda para a direita 

respetivamente (SGS4) 

A funcionalidade Explorar Através do Toque, pode ser ativada nas definições do 

TalkBack e, contém um sistema de varrimento, que apesar de permitir selecionar célula 

a célula e ativar a célula pretendida, não é de fácil utilização, nas três aplicações, para 

pessoas com pouca destreza ou deficiência motora a nível dos membros superiores. 

Contudo, existem outras aplicações com varrimento, configurável, possível de se realizar 

através de switches, como por exemplo o Tecla Access17. 

Quando se efetua o varrimento através do TalkBack e a funcionalidade Explorar Através 

do Toque, existem várias células que estão inacessíveis. Grande parte das funcionalidades 

existentes nas secções Canais TV, MEOBox e O que é, do MEO Go, na secção Guia TV, 

da ZON Online, e nas secções Guia TV e Gravador, da Vodafone Tv Net Voz, não se 

conseguem aceder via varrimento com o TalkBack ativo. Existem também células de 

dados não estão associadas a cabeçalhos apropriados, impossibilitando que os leitores de 

ecrã leiam os cabeçalhos associados a cada célula de dados.  

 

Figura 50 - Secção Guia TV da ZON Online (SGS4) 

De salientar que a aplicação Vodafone TV Net Voz, tem uma funcionalidade que permite 

controlar as TVs com comandos de voz. Esta funcionalidade faz uso do sistema de pesquisas 

                                                 
17 Tecla Access – Aplicação que permite aceder e interagir com as funcionalidades do SO Android, através 

um sistema de varrimento configurável e de swiches, Mais informações em 

http://komodoopenlab.com/tecla/. 

http://komodoopenlab.com/tecla/
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de voz do Google para executar as ações. No entanto, ainda apresenta alguns erros e crasha 

com alguma frequência. 

 

Figura 51 - Secção Comando de Voz da aplicação Vodafone TV Net Voz 

Desta forma, foi possível concluir que PNE não são capazes de utilizar as aplicações, no 

SO Android, com sucesso. 

 

Diretriz Geral  

Ecrã Touchscreen Fontes Teclas 
Saída de 

áudio 

Manual/ 

Documentação 
Total 

A
p

li
c
a

ç
õ

e
s 

V
o

d
a

fo
n

e
  

4 7 8 2 4 -- 
25 

 

2 23 3 2 1 5 
36 

 

5 7 1 8 6 -- 
27 

Z
O

N
 O

n
li

n
e
 

 

4 8 8 2 2 -- 
24 

 

2 22 3 2 3 5 
37 

 

5 7 1 8 6 -- 
27 

M
E

O
 G

o
 

 

3 6 8 2 5 -- 
24 

 

3 24 3 2 1 5 
38 

 

5 7 1 8 5 -- 
26 

Tabela 19 – Síntese de resultados da Checklist Tiresias 
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Legenda: Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Não aplicável 

Pela tabela anterior e pelo gráfico seguinte pode-se verificar que a quantidade de diretrizes 

com problemas encontrados nas aplicações são praticamente as mesmas, o que dá a 

entender que o resultado das avaliações foi muito semelhante.  

 

 

Figura 52- Percentagem de cumprimento Checklist Tiresias  

No entanto, isso não corresponde totalmente à realidade, porque tal como se verificou no 

texto supra o nível de erro das diretrizes não é o mesmo, ou seja, na mesma diretriz pode-

se encontrar problemas nas três aplicações, mas em cada uma delas o nível de 

inconformidade por vezes é bastante distinto.  

O resultado da avaliação de algumas diretrizes é o mesmo, pois este depende das opções 

de Acessibilidade do Sistema Operativo e do equipamento utilizado para realizar as 

avaliações.  
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MEO Go 

   

D
ef

. 
V

is
u

a
l Muito benefício 34% 18% 16% 

Benefício mínimo 7% 3% 3% 

Sem benefício Significativo 2% 6% 10% 

D
ef

. 
A

u
d

it
iv

a
 Muito benefício 9% 6% 10% 

Benefício mínimo 1% 1% 0% 

Sem benefício Significativo 33% 20% 19% 

D
ef

. 
M

o
to

ra
 Muito benefício 10% 3% 15% 

Benefício mínimo 2% 1% 1% 

Sem benefício Significativo 31% 23% 14% 

D
ef

. 
C

o
g
n

it
iv

a
 

Muito benefício 16% 8% 7% 

Benefício mínimo 20% 16% 8% 

Sem benefício Significativo 7% 3% 15% 

Id
o
so

s 

Muito benefício 13% 5% 7% 

Benefício mínimo 30% 22% 19% 

Sem benefício Significativo 1% 1% 3% 

Tabela 20 – Benefício da Checklist Tiresias segundo o tipo de Utilizador na aplicação MEO Go em 

percentagem 

Legenda: Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Não aplicável 
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Vodafone Tv Net Voz 

   

D
ef

. 
V

is
u

a
l Muito benefício 33% 19% 16% 

Benefício mínimo 7% 3% 3% 

Sem benefício Significativo 1% 6% 11% 

D
ef

. 
A

u
d

it
iv

a
 Muito benefício 7% 8% 10% 

Benefício mínimo 1% 0% 1% 

Sem benefício Significativo 33% 20% 19% 

D
ef

. 
M

o
to

ra
 Muito benefício 7% 7% 15% 

Benefício mínimo 2% 1% 1% 

Sem benefício Significativo 32% 20% 15% 

D
ef

. 
C

o
g
n

it
iv

a
 

Muito benefício 15% 8% 8% 

Benefício mínimo 20% 13% 11% 

Sem benefício Significativo 6% 5% 15% 

Id
o
so

s 

Muito benefício 13% 5% 7% 

Benefício mínimo 27% 23% 20% 

Sem benefício Significativo 1% 1% 3% 

Tabela 21 – Benefício da Checklist Tiresias segundo o tipo de Utilizador na aplicação Vodafone Tv Net 

Voz em percentagem 

Legenda: Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Não aplicável 
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ZON Online 

   

D
ef

. 
V

is
u

a
l Muito benefício 32% 20% 16% 

Benefício mínimo 9% 1% 3% 

Sem benefício Significativo 2% 5% 11% 

D
ef

. 
A

u
d

it
iv

a
 Muito benefício 8% 7% 10% 

Benefício mínimo 1% 0% 1% 

Sem benefício Significativo 34% 19% 19% 

D
ef

. 
M

o
to

ra
 Muito benefício 8% 6% 15% 

Benefício mínimo 2% 1% 1% 

Sem benefício Significativo 33% 19% 15% 

D
ef

. 
C

o
g
n

it
iv

a
 

Muito benefício 15% 8% 8% 

Benefício mínimo 19% 17% 8% 

Sem benefício Significativo 9% 1% 15% 

Id
o
so

s 

Muito benefício 10% 7% 7% 

Benefício mínimo 32% 18% 20% 

Sem benefício Significativo 1% 1% 3% 

Tabela 22 – Benefício da Checklist Tiresias segundo o tipo de Utilizador na aplicação ZON Online em 

percentagem 

Legenda: Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Não aplicável 

Como referido anteriormente a quantidade de problemas encontrados nas diretrizes nas 

três aplicações é semelhante, tal como se pode verificar nas tabelas anteriores.  
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Dos problemas encontrados estes afetam mais pessoas cegas ou com baixa visão, no 

entanto pode-se concluir que isto advém do fato das diretrizes desta Checklist estarem 

direcionadas principalmente para este grupo de pessoas. Como se pode verificar nas 

tabelas, 68% das diretrizes têm muito beneficio para estes utilizadores. Em sentido 

contrário, esta Checkllist contém muitas diretrizes sem benefício significativo para 

utilizadores com deficiência auditiva e deficiência motora, mais concretamente 73% e 

67% respetivamente. Para pessoas com deficiência cognitiva a quantidade de diretrizes 

distribui-se regularmente em termos de impacto. De salientar que para pessoas idosas a 

maioria das diretrizes têm benefício mínimo, indo ao encontro do que foi referido neste 

parágrafo, pois estas pessoas têm tendência a possuir os diversos tipos de deficiênc ia, 

embora não tão acentuadas.  

A aplicabilidade das diretrizes da Checklist nas três aplicações é de cerca de 70%. 

Observando cuidadosamente os resultados das avaliações das três aplicações verifica-se 

que exatamente em metade das diretrizes com muito beneficio para pessoas com 

deficiência visual, deficiência cognitiva e idosos foram encontrados problemas. Para além 

de existirem poucas diretrizes com benefício para pessoas com deficiência motora, os 

resultados mostram que apenas em 12% das diretrizes com muito beneficio ou benefício 

mínimo não foi encontrado problema. Para todos os tipos de deficiência a percentagem 

de diretrizes com benefício significativo, nas três aplicações, não ultrapassa um terço 

destas.  

Salienta-se que apesar das enormes potencialidades a nível de Acessibilidade do 

equipamento e do SO utilizado nas avaliações, as três aplicações carecem de 

características de Acessibilidade colocando barreiras a todos os tipos de utilizadores com 

necessidades especiais.  

 

 

 



Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura via Dispositivos Móveis 

88 

4.2 Avaliação baseada na Norma ISO 9241-171 

Na tabela seguinte apresento o resultado sintetizado da avaliação das aplicações para dispositivos móveis dos serviços de televisão digital. O 

equipamento utilizado nestas avaliações foi o Samsung Galaxy S4 com a versão 4.4.2 do Sistema Operativo Android. A elaboração da Tabela teve 

como fundamento a norma ISO 9241-171 de nome “Ergonomia na interação homem-máquina – Parte 171: Guia de Acessibilidade no Software”. 

As 131 diretrizes desta norma estão divididas em quatro campos principais, Diretrizes Gerais e Requisitos, Inputs, Outputs e Documentação Online, 

Ajuda e Serviços de Suporte. Na tabela é apresentada a avaliação de cada parâmetro da norma em cada uma das aplicações assim como a 

aplicabilidade da mesma.   

Diretriz Aplic. 
ZON 

Online 
MEO Go 

Vodafone 

Tv Net Voz 
Comentário 

Diretrizes gerais e requisitos  

Nomes e labels para elementos de interface de utilizador 

Fornecer um nome para 

cada elemento de interface 

de utilizador 

    

As aplicações contêm vários elementos, nomeadamente botões, imagens e texto  

estático, sem labels. No entanto, verificou-se, principalmente nas aplicações ZON 

Online e Vodafone Tv Net Voz, que em alguns elementos do tipo caixa de texto, 

do formulário de Login, e alguns do tipo estático existiam labels. Exis tem 

também elementos do tipo botões etiquetados por defeito, isto é, apesar de 

possuírem label esta não corresponde à identificação dos comandos. 

Fornecer nomes com 

significado 
    

A maioria dos elementos das aplicações não estão etiquetadas, logo não têm 

etiquetas contextualizadas. Dos que contém etiquetas existem ainda os que estão 

mal etiquetados e os que é impossível aceder e selecionar através de varrimento.  

Fornecer nomes únicos 

dentro do contexto     

Dos elementos que contêm etiquetas, nas aplicações ZON Online e MEO Go 

alguns elementos estão etiquetados por defeito tendo desta forma nomes 

repetidos. Na aplicação da Vodafone Tv Net Voz os nomes são únicos, no entanto 

como foram etiquetados por defeito têm um significado descontextualizado.  
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Nomes disponíveis para 

tecnologias de apoio 
    

Os dispositivos móveis com o SO Android possuem várias opções de 

acessibilidade, nomeadamente, o leitor de ecrã TalkBack. No entanto, mesmo 

com as opções de acessibilidade ativadas não é possível obter feedback  auditivo 

das etiquetas na maioria dos elementos, pois nem sequer existem. Com estas 

opções de acessibilidade ativas não é possível aceder a alguns conteúdos.  

Mostrar os nomes     
Nas três aplicações, os elementos com representação visual não apresentam o seu 

nome aos utilizadores. 

Fornecer nomes e labels 

curtos 
    

Na aplicação ZON Online todas as etiquetas existentes são suficientemente 

curtas, sucintas e de linguagem simples e de fácil compreensão. Nas outras duas 

aplicações isto verifica-se apenas em algumas etiquetas.  

Fornecer a opção de 

mostrar label de texto para 

ícones 

    

Em todas as aplicações não existe nenhuma funcionalidade que permita ao 

utilizador escolher a informação apresentada no ecrã, isto é, não permite escolher 

se mostra ícones de imagem, ícones de imagem com texto ou ícones com texto. 

Posicionar corretamente os 

labels dos elementos de 

interface de utilizador no 

ecrã 

    
As labels existentes encontram-se corretamente posicionadas no ecrã, 

relativamente aos elementos associados. 

Definições preferência do utilizador 

Permitir individualização 

das definições 

preferenciais do utilizador 

    
As aplicações não permitem escolher diretamente as preferências personalizadas 

pelos utilizadores, ou seja, não permite configurar perfis de utilizador.  

Permitir o ajuste dos 

atributos dos elementos de 

interface de utilizador 

comuns 

    

Apesar das aplicações não permitirem escolher diretamente preferências 

personalizadas pelos utilizadores, o SO Android através das opções de 

acessibilidade e de outras aplicações existentes na Play Store permite esta mesma 

personalização. 

Permitir individualização 

da aparência e sentido da 

interface do utilizador 
    

As aplicações não permitem que os utilizadores ocultem temporariamente botões 

e outros ícones que não sejam úteis para uma dada situação e que facilite a 

visualização e compreensão do conteúdo. 

Permitir individualização 

do cursor e apontador 
    

Com a opção de acessibilidade TalkBack ativa, o foco do cursor faz um 

varrimento individualizado, na maioria das células. Na aplicação ZON Online, 

existem células onde o foco do cursor abrange várias células de conteúdo distinto.  
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Fornecer perfis de 

preferência do utilizador 
    As aplicações não permitem criar perfis de utilizador personalizados. 

Fornecer capacidade de 

utilizar as configurações de 

preferência através das 

localizações 

    
Nas aplicações não é possível criar perfis de utilizador, portanto não podem ser 

exportados ou importados para outro sistema compatível. 

Permitir que o utilizador 

controle respostas 

dependentes do tempo 
    

Nas aplicações não existe opções de controlo para ajustar o tempo, no entanto, 

não existe limite de tempo para nenhuma tarefa. 

Considerações Especiais para Ajustes de Acessibilidade 

Fazer controlos para 

recursos de acessibilidade 

detetáveis e operáveis 

    

As aplicações não contêm controlos para ativar ou ajustar recursos de 

acessibilidade, no entanto, o SO Android possui opções de acessibilidade nativas 

para pessoas com necessidades especiais, nomeadamente a nível da visão, da 

audição, da mobilidade e do reconhecimento. Apesar de existirem essas opções 

nem sempre o conteúdo é apresentado de forma a possibilitar a s ua utilização.  

Salvaguarda contra 

ativações ou desativações 

das opções de 

acessibilidade inadvertidas 

    
Não existem opções de acessibilidade nas aplicações e apenas algumas do SO 

Android têm avisos de notificação ao ativar ou desativar as mesmas. 

Evitar interferências com 

as opções de acessibilidade     

Nas aplicações ZON Online e Vodafone Tv Net Voz, apesar de só ser possível 

ativar opções de acessibilidade disponíveis no SO, a aplicação não interfere com 

as mesmas. No entanto, na aplicação MEO Go, por exemplo, não é possível 

aumentar o tamanho do texto. 

Informar o utilizador do 

estado “on/off” das opções 

de acessibilidade 
    

Apesar de só ser possível ativar e desativar as opções de acessibilidade no SO, 

consegue-se identificar o estado dos recursos de acessibilidade. No entanto, essa 

identificação é limitada à alteração da posição e cor do botão desta, 

demonstrando-se insuficiente para alguns grupos de PNE, nomeadamente para 

pessoas com défice cognitivo. 

Informar o utilizador da 

ativação das opções de 

acessibilidade 
    

Não existem opções de acessibilidade nas aplicações e apenas algumas do SO 

Android têm avisos de notificação ao ativar ou desativar as mesmas. 
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Permitir exibição 

persistente 
    

Nas aplicações ZON Online e MEO Go o menu da aplicação não está visível, 

nem é possível ativar esta visualização permanente, assim como outras 

funcionalidades. O menu de ajuda da ZON Online, a pesquisa do MEO Go e os 

botões Login e Tv Box da Vodafone Tv Net Voz são algumas das funcionalidades 

que estão sempre disponíveis para visualização.  

Controlo Geral e Diretrizes de Operação 

Permitir alternativas de 

entrada e saída     

O SO Android possui alternativas input através das opções nativas, e de 

aplicações ou dispositivos compatíveis com o mesmo. A mesma situação ocorre 

relativamente às alternativas output, ou seja, é possível visualizar o conteúdo 

através da conexão com outros equipamentos portáteis. 

Otimizar o número de 

passos necessários para 

realizar uma tarefa 

    

As aplicações poderiam estar mais otimizadas relativamente ao número de passos 

para realizar determinadas tarefas. Em todas elas poderia estar sempre disponível 

o menu principal, o mapa da aplicação e um trilho de navegação para melhorar 

esta realização. No entanto, a aplicação MEO Go e a aplicação Vodafone Tv Net 

Voz tem a funcionalidade que permite diminuir o número de passos para voltar à 

página inicial.  

Fornecer funcionalidade 

de retroceder e/ou 

confirmar 

    

Nas aplicações avaliadas é possível retroceder o número de vezes necessária até 

ao menu principal. No entanto, o utilizador não tem a opção de cancelar 

determinada tarefa enquanto está a ser confirmada. 

Fornecer alternativas 

quando as tecnologias de 

apoio não estão operáveis 

    

As aplicações não fornecem aos utilizadores meios alternativos  para completar 

tarefas sem que a interação com a aplicação impeça o uso de tecnologias de apoio 

ou saída de voz, nativas ou não do equipamento ou SO.  

Permitir extração media 

controlada pelo software     As aplicações não permitem ao utilizador descarregar conteúdo multimédia. 

Suportar operações 

“copiar” e “colar” 
    

As aplicações suportam as operações de copiar e colar para todos os elementos 

de input de texto. 

Suportar operações 

“copiar” em texto não 

editável 

    
As aplicações não suportam a operação de copiar na maioria dos elementos 

textuais. 
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Permitir seleção de 

elementos como 

alternativa para escrever 
    

Existem aplicações, nomeadamente teclados com predição, para o SO Android  

que auxiliam a escrita em campos de texto. Estas funcionalidades não estão 

disponíveis nas aplicações. 

Permitir que informações 

de aviso ou de erro 

persistam  
    

Ao efetuar incorretamente a tarefa de login as aplicações alertam com informação  

sobre o sucedido, até que o utilizador a realize corretamente. Existem outros 

alertas noutro tipo de conteúdos. De salientar que a aplicação Vodafone Tv Net 

Voz possui um comando por voz que permite a pessoas com mobilidade reduzida 

ativar opções do telecomando apenas através da voz, exibindo alerta quando o 

comando de voz não é identificado.   

Apresentar notificações de 

utilizador utilizando 

técnicas consistentes 
    

A aplicação Vodafone Tv Net Voz é a única que apresenta notificações de 

utilizador que não são consistentes, nomeadamente através da cor apresentada ou 

da apresentação destas numa nova janela.   

Fornecer notificações do 

utilizador compreensíveis  
    

Nos três casos de estudo ao efetuar incorretamente a tarefa de login a aplicação 

apesar de alertar com uma mensagem de erro, utilizadores com necessidades 

especiais não recebem feedbacks auditivos sobre esse erro. Isto verifica-se até 

com as opções de acessibilidade do SO Android ativas. 

No entanto, o alerta recebido quando o utilizador realiza a tarefa de login é curta, 

simples e escrito numa linguagem clara. 

Facilitar navegação para a 

localização dos erros 
    

No caso da aplicação ZON Online quando o utilizador recebe o alerta de erro ao 

realizar a tarefa de login o foco do cursor move-se para o campo onde ocorreu o 

erro, facilitando assim a localização do mesmo, principalmente a pessoas cegas e 

com baixa visão. Tal facto não se verifica nas restantes aplicações, ficando o foco 

no último campo introduzido ou no último campo do formulário, para o MEO Go 

e Vodafone Tv Net Voz respetivamente.  

Compatibilidade com Tecnologias de Apoio 

Geral     

Os dispositivos móveis e o sistema operativo que suportam as aplicações 

disponibilizam várias tecnologias de apoio. Algumas dessas tecnologias são 

nativas e outras podem ser adquiridas, gratuitamente ou pagas. No entanto, estas 

tecnologias de apoio apesar de funcionarem não é possível utiliza-las pois as 

aplicações não contêm certas características de acessibilidade, impossibilitando  
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assim que o utilizador com necessidades especiais que necessitem de utilizar 

tecnologias de apoio acedam a grande parte do conteúdo das aplicações. 

Permitir comunicação 

entre Software e as 

tecnologias de apoio 

    

Nenhuma das aplicações fornece qualquer tipo de tecnologia de apoio ou serviço 

de acessibilidade, e a maior parte dos conteúdos destas não permite a 

comunicação entre elas e tecnologias de apoio ou serviços externos.  

Usar serviços de 

acessibilidade 

normalizados 
    

Apesar das aplicações não utilizarem serviços de acessibilidade, a plataforma 

onde correm fornece um leque de opções e serviços que permitem às tecnologias 

de apoio interagir com as aplicações.  

Informação sobre 

elementos de interface de 

utilizador disponíveis para 

as tecnologias de apoio 

    

A interface do utilizador das aplicações não indica o estado, nem tem informação  

disponível das opções e serviços de acessibilidade existentes na plataforma (SO 

Android) da mesma. 

Permitir que as tecnologias 

de apoio alterem o foco e 

seleção do teclado 
    

Com a utilização do varrimento disponível no leitor de ecrã TalkBack fornecido 

pelo SO Android, as aplicações permitem alterar o foco do teclado para o 

elemento pretendido pelo utilizador. No entanto, existem elementos na aplicação 

ZON Online que o utilizador não consegue focar pois o foco abrange vários 

elementos simultaneamente. Na aplicação MEO Go alguns elementos não são 

focados, impedindo o varrimento.  

Fornecer descrições dos 

elementos de interface de 

utilizador 
    

Alguns elementos visuais e sonoros das aplicações não fornecem descrição com 

o nome, função e valor destes. Existem ainda elementos que apesar de fornecerem 

alguns destes atributos fazem-no incorretamente.  

Notificações de eventos 

disponíveis para 

tecnologias de apoio  

    
As aplicações, mesmo com as opções de acessibilidade do SO ativadas, nem 

sempre disponibilizam notificações de eventos. 

Permitir que as tecnologias 

de apoio acedam a 

recursos de acessibilidade 
    

As aplicações permitem o acesso a recursos de acessibilidade compartilhados no 

SO e a tecnologias de apoio conectadas a dispositivos onde correm. 

Utilizar sistemas 

normalizados de 

entrada/saída 

    

Apesar de as aplicações fornecerem vários métodos de input e output nem sempre 

são eficazes. Isto deve-se à carência de características de acessibilidade das 

aplicações e à impossibilidade de alterar o conteúdo através da deteção do estado 

de algumas funções das tecnologias de apoio. 
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Permitir apresentação 

apropriada de tabelas 
    

Existem tabelas com apresentação inadequada, pois é impossível ao utilizador 

que utilize um leitor de ecrã receber informações sobre o layout, nomeadamente 

títulos de linhas e colunas e relações explícitas entre os dados apresentados. O 

guia Tv das aplicações é a secção onde estes problemas ocorrem com maior 

frequência.  

Aceitar a instalação de 

teclados e emuladores de 

dispositivos apontadores  
    

A plataforma das aplicações aceita a instalação de dispositivos de entrada 

alternativos, tais como teclados, apontadores e switches. 

Permitir que as tecnologias 

de apoio monitorizem 

operações de saída 

    
A plataforma das aplicações permite que tecnologias de apoio monitorizem 

operações de output. 

Suportar combinações de 

tecnologias de apoio      

As aplicações permitem usar diversas tecnologias de apoio em simultâneo. Por 

exemplo, é possível utilizar o leitor de ecrã TalkBack e a funcionalidade inversão 

de cor. 

Sistemas Fechados 

Ler conteúdo em sistemas 

fechados      

O equipamento utilizado nesta avaliação não possui teclado físico e o seu teclado 

virtual na maioria das opções da aplicação não permite que o utilizador mova o 

foco do cursor. 

Anunciar mudanças em 

sistemas fechados 
    

Quando existe alterações no foco do cursor, do estado ou do conteúdo, nem 

sempre são anunciadas essas mesmas alterações. 

Operável a partir de 

controlos tatilmente 

distinguíveis  
    

Nem os dispositivos que não necessitam de visão, nem as opções de 

acessibilidade do SO fornecem um modo de aceder a todas as funcionalidades. 

Isto deve-se ao facto das características de acessibilidade não estarem 

implementadas nas aplicações.  

Passar através das funções 

do sistema  
    As aplicações não disponibilizam recursos de acessibilidade da plataforma. 

Inputs 

Opções Input Alternativas  

Fornecer teclado de 

entrada com todos os 
    As aplicações não proporcionam métodos para interagir alternativos.   
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mecanismos de entrada 

normalizados   

Fornecer controlo de 

teclados paralelos com 

funções apontadoras  
    As aplicações não contêm ponteiro. 

Fornecer controlo 

apontador com as funções 

do teclado 

    As aplicações não contêm ponteiro. 

Fornecer serviços de 

reconhecimento de voz 
    

O SO Android tem capacidade para suportar o reconhecimento de voz, no 

entanto, as aplicações não disponibilizam nenhum serviço de reconhecimento de 

voz para que os utilizadores com mobilidade e destreza reduzida interajam com 

esta. No entanto, a aplicação Vodafone Tv Net Voz disponibiliza um serviço de 

reconhecimento de voz apenas para selecionar ações do telecomando.  

Fornecer ferramentas de 

verificação ortográfica     

O SO permite através de várias aplicações, nomeadamente teclados, fornecer 

sugestões quando o utilizador está a introduzir texto, no entanto, não identifica 

erros ortográficos, apenas os previne.  

Foco do Teclado 

Fornecer foco do teclado e 

cursores de texto  
    

As aplicações com a opção de acessibilidade TalkBack permitem fazer o 

varrimento indicando o foco do elemento selecionado, no entanto, não fornecem 

cursor de texto corretamente, nomeadamente na tarefa de login. Na aplicação 

ZON Online, ao efetuar login o cursor de texto fica intermitente indicando-nos o 

campo selecionado. No entanto, o foco não consegue selecionar todos os 

elementos individualmente, impossibilitando assim que o utilizador com 

necessidades especiais que necessitem de utilizar tecnologias de apoio acedam a 

grande parte do conteúdo da aplicação. Nas aplicações MEO Go e Vodafone Tv 

Net Voz nos elementos onde é possível introduzir texto a aplicação não fornece 

cursor de texto.  

Fornecer focos de teclado e 

cursores de texto 

altamente visíveis 

    

A visibilidade do foco de teclado é alta, pois a grossura e a cor do mesmo são 

adequados. O mesmo não se verifica relativamente ao foco do cursor nas 

aplicações MEO Go e Vodafone Tv Net Voz, já que este não existe para vários 

elementos.  
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Restaurar estado quando 

recuperar o foco do 

teclado 
    

Em todas as aplicações avaliadas, quando se troca de secção de menu, e de 

seguida se tenta recuperar a mesma secção o foco do cursor já não está na posição 

deixada anteriormente, obrigando o utilizador a fazer o varrimento novamente 

para chegar à célula pretendida. 

Teclado Input 

Geral     

Existem vários dispositivos de entrada, tanto hardware como software, 

disponíveis para o SO Android, e por conseguinte utilizáveis nas aplicações, 

salientando que o touchscreen do dispositivo é também considerado um 

dispositivo de entrada. 

Permitir uso completo com 

o teclado     
Com o varrimento ativo existem funcionalidades nas aplicações que não são 

acessíveis. De salientar que o teclado é relativo ao SO e não às aplicações.  

Permitir a entrada 

sequencial de múltiplas 

teclas digitadas 

    

A combinação de teclas pode ser feita de forma sequencial, evitando ter de 

carregar em várias teclas simultaneamente. A utilização da tecla “Shift” é um 

exemplo disso mesmo para fazer login. 

Fornecer ajuste do atraso 

antes da aceitação da tecla     

Utilizando a opção de acessibilidade “atraso de tocar sem largar” é possível 

personalizar o tempo de aceitação de um comando ou de uma ação quando 

premida constantemente. Esta opção de acessibilidade permite apenas evitar a 

repetição de comandos através de uma única seleção, e não permite personalizar 

o tempo de seleção de uma tecla para esta ser acionada.  

Fornecer ajuste da 

aceitação do duplo clique 

da mesma tecla  
    

Quando o leitor de ecrã TalkBack está ativado é preciso efetuar duplo clique para 

enviar ou ativar o elemento selecionado, no entanto não é possível alterar a 

velocidade necessária para fazer duplo clique.  

Fornecer ajuste da taxa de 

repetição das teclas 
    

Utilizando as opções de acessibilidade do SO Android é possível personalizar o 

tempo de aceitação de um comando. 

Fornecer ajuste de início 

de tecla repetida 
    

Utilizando as opções de acessibilidade do SO Android é possível personalizar o 

tempo de aceitação de um comando, de forma a evitar que um determinado  

comando seja repetido, sem ser o objetivo do utilizador.  

Permitir aos utilizadores 

desativar a repetição de 

teclas 
    

É possível ao utilizador desativar a repetição de teclas, no entanto, através das 

opções de acessibilidade do sistema operativo e não diretamente das aplicações. 
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Fornecer notificações 

sobre o estado das teclas 

alternadas  
    

A alteração de funcionalidade de uma célula (por exemplo, tecla “Shift” do 

teclado virtual) fornece ao utilizador notificações visuais, mas não auditivas. 

Fornecer teclas de atalho      

O touchscreen do dispositivo por si só permite ter teclas de atalho. Com a opção 

de acessibilidade TalkBack é possível definir gestos que podem funcionar como 

teclas de atalho. 

Fornecer designadores 

implícitos ou explícitos  
    As aplicações não contêm designadores implícitos. 

Reservar acessibilidade na 

atribuição de teclas de 

atalho  
    

As aplicações não permitem que o utilizador ative ou desative teclas presas ou 

teclas lentas, com combinações ou sequência de teclas.  

Permitir redefinir as 

funções do teclado  
    

As aplicações não permitem redefinir as funções do teclado, no entanto, o SO 

Android, através das opções de acessibilidade, permite remapear os gestos 

alterando assim a funcionalidade de cada um deles. 

Separar navegação e 

ativação do teclado  
    

Na navegação efetuada através do varrimento o foco não provoca alterações nem 

ativa qualquer conteúdo. 

Seguir as convenções da 

plataforma do teclado 
    

Nas aplicações as teclas do dispositivo têm a mesma funcionalidade convencional 

que no sistema operativo onde estas correm. 

Facilitar navegação em 

lista ou menu  
    

As aplicações não fornecem mecanismos que facilitem a navegação dentro dos 

menus e listas de hiperligações.  

Facilitar navegação dos 

controlos por grupo  
    

Em todas as aplicações os controlos e informação estão agrupados facilitando  

assim a navegação do utilizador. Na aplicação MEO Go alguns dos controlos 

estão agrupados de uma forma que dificulta o acesso a estes através do 

varrimento.  

Organizar controlos por 

ordem de navegação de 

tarefa apropriada  

    

Em todas as aplicações os controlos e informação estão bem organizados 

facilitando assim a navegação de pessoas cegas, com baixa visão e mobilidade 

reduzida. No entanto, nos casos das  aplicações da ZON Online e MEO Go, o 

varrimento nem sempre está bem implementado, podendo criar problemas nesta 

mesma navegação. 
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Permitir aos utilizadores 

personalizar as teclas de 

atalho 
    

Com a opção de acessibilidade TalkBack é possível definir e personalizar gestos 

que podem funcionar como teclas de atalho. 

Dispositivos Apontadores 

Gerais     

Existem vários dispositivos de entrada, tanto hardware como software, 

disponíveis para o SO Android, tais como ratos, teclados, touchscreens, 

trackballs, joysticks e gamepads. 

Fornecer controlo direto 

da posição do apontador 

através de dispositivos 

externos  

    

O sistema operativo Android permite posicionar o ponteiro através de 

dispositivos apontadores de uso corrente. No entanto, estas tecnologias existentes 

podem com alguma facilidade serem utilizadas, com ou sem adaptação, como 

dispositivos alternativos. 

Fornecer alvos dos 

dispositivos apontadores 

facilmente selecionáveis  

    

Os elementos disponibilizados nas aplicações nem sempre possuem um tamanho 

adequado, tornando a sua seleção mais dificultada, como por exemplo o botão de 

retroceder que é demasiado pequeno. 

Permitir a redistribuição 

de funções dos botões do 

dispositivo indicador 

    
A plataforma do software permite definir as funções de cada botão do dispositivo 

apontador. 

Fornecer métodos de 

entrada alternativos para 

operações complexas dos 

dispositivos apontadores  

    
Existem tarefas que necessitam de múltiplos cliques e gestos simultâneos que os 

dispositivos apontadores não conseguem simplificar. 

Fornecer funcionalidade 

“segurar botão” para 

dispositivos apontadores  

    

O SO Android permite que alguns dispositivos apontadores disponibilizem 

algumas funcionalidades, tais como, arrastar e soltar elementos da interface do 

utilizador sem pressionar continuamente algum botão e bloquear cliques 

individuais, mas para o caso das aplicações avaliadas não se aplica.  

Fornecer ajuste do atraso 

de aceitação da escolha de 

um botão do dispositivo 

apontador 

    
As aplicações não permitem, através de dispositivos apontadores, que o utilizador 

ative ou desative teclas lentas. 
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Fornecer ajuste da 

distância mínima de 

arrastar 
    

As aplicações não contêm a funcionalidade de ajustar o movimento mínimo para 

arrastar um elemento, pois não se justifica, visto não ser necessário executar tal 

tarefa. 

Fornecer ajuste dos 

parâmetros de clique 

múltiplo 

    

Através de dispositivos apontadores não é possível ajustar o intervalo de tempo 

necessário para aceitação de cliques, por exemplo quando o leitor de ecrã 

TalkBack está ativo. 

Fornecer ajuste da 

velocidade do apontador  
    

Os dispositivos apontadores permitem na sua maioria ajustar a velocidade de 

movimento do ponteiro. Por vezes, através de opções do próprio dispositivo ou 

da utilização em simultâneo de outras aplicações. 

Fornecer ajuste da 

aceleração do apontador  
    

Os dispositivos apontadores  permitem na sua maioria ajustar a aceleração de 

movimento do ponteiro. Por vezes, através de opções do próprio dispositivo ou 

da utilização em simultâneo de outras aplicações. 

Fornecer ajuste da direção 

do movimento do 

apontador  

    

Os dispositivos apontadores permitem na sua maioria ajustar a direção de 

movimento do ponteiro. Por vezes, através de opções do próprio dispositivo ou 

da utilização em simultâneo de outras aplicações. 

Fornecer um significado 

quando se encontra o 

apontador  
    

Os dispositivos apontadores não fornecem um meio para auxiliar a encontrar o 

ponteiro. 

Fornecer alternativas para 

operações simultâneas do 

apontador  

    
Os dispositivos fornecem alternativas para operações simultâneas através da 

utilização de aplicações disponíveis para o SO Android. 

Outputs 

Diretrizes Gerais Output 

Evitar taxas de flash     As aplicações não contêm conteúdo com mais de três flashes por segundo. 

Permitir controlo ao 

utilizador da apresentação 

da informação sensível ao 

tempo  

    
As aplicações permitem pausar e parar a apresentação de conteúdos, 

nomeadamente os vídeos existentes. 

Fornecer alternativas de 

acessibilidade para tarefas 

relevantes de áudio e vídeo  
    

As aplicações não fornecem alternativas acessíveis para conteúdo áudio e vídeo, 

nomeadamente, ativação de legendas que não estejam embutidas no próprio 

vídeo, audiodescrição e alternativa textual. 
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Saídas Visuais 

Permitir que os 

utilizadores ajustem os 

atributos gráficos  

    As aplicações não contêm gráficos no seu conteúdo. 

Fornecer um modo 

informação visual 

utilizável por utilizadores 

com baixa visão 

    

As aplicações não contêm nenhum modo alternativo para a apresentar 

informações visuais a utilizadores com baixa visão. No entanto, através das 

opções de acessibilidade (inversão de cores) e aplicações compatíveis com o 

sistema operativo Android (ampliadores de ecrã) estão disponíveis estes modos 

alternativos. 

Utilizar caracteres de texto 

como texto, não como 

elementos de desenho  

    

As aplicações contêm caracteres de texto representados através de elementos 

gráficos, nomeadamente no menu principal, botões de algumas funcionalidades e 

imagens. 

Fornecer acesso por 

teclado à informação 

disponibilizada fora do 

ecrã físico  

    

Nas aplicações avaliadas, à exceção da Vodafone Tv Net Voz, o ecrã virtual da 

aplicação é maior do que o ecrã visível e através do teclado ou varrimento não é 

possível aceder aos conteúdos que não estão visíveis. 

Texto/Fontes 

Não transmitir 

informações apenas 

através de atributos fonte 

visuais  

    

A aplicação ZON Online no formulário de login e em alguns itens apresenta 

elementos visuais como única forma de transmitir informação ou indicar uma 

ação. 

Permitir que os 

utilizadores definam um 

tamanho da fonte mínimo  
    

No SO Android e diretamente nas aplicações não é possível definir o tamanho 

mínimo do texto. 

Ajustar a escala e o layout 

dos elementos de interface 

de utilizador quando se 

modifica o tamanho da 

fonte  

    

O SO Android permite definir o tamanho do texto em algum conteúdo das 

aplicações ZON Online e Vodafone Tv Net Voz. A aplicação MEO Go para além 

de não possuir a funcionalidade de alterar o tamanho de letra, também impede 

que a opção de Acessibilidade do SO Android referida anteriormente funcione. 

Cor 
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Não transmitir 

informações apenas 

através de atributos fonte 

visuais 

    

A aplicação ZON Online no formulário de login quando o utilizador introduz 

incorretamente algum dado, é indicada apenas informação através da cor, para 

transmitir esses erros, enquanto na aplicação Vodafone Tv Net Voz é indicada 

informação através de cor e texto. Na aplicação MEO Go apenas é apresentada o 

erro em informação textual.  

Fornecer esquemas de 

cores desenvolvidos para 

pessoas com necessidades 

especiais  

    
O SO Android, através das opções de acessibilidade, e outras aplicações 

disponíveis permitem fornecer esquemas de cores diferentes para PNE. 

Permitir que os 

utilizadores individualizem 

a cor do código  
    As aplicações não permitem definir as cores para as várias seleções.   

Fornecer contraste entre o 

plano frontal e traseiro 
    

O contraste entre o primeiro e o segundo plano é insuficiente em vários elementos 

das aplicações, nomeadamente no menu, em alguns ícones e imagens.  

Aparência e Comportamento da Janela 

Fornecer títulos das 

janelas únicos e com 

significado  
    

A aplicação MEO Go contém títulos em todas as secções, no entanto, a aplicação 

ZON Online possui títulos apenas em algumas secções da aplicação e a aplicação 

Vodafone Tv Net Voz não possui títulos. 

Fornecer títulos das 

janelas únicos no tamanho 
    

A aplicação ZON Online possui títulos repetidos em algumas secções da 

aplicação, e a aplicação Vodafone Tv Net Voz não possui títulos distintos nas 

secções.   

Permitir navegação não 

apontada nas janelas  
    

As aplicações não permitem selecionar e ativar todos os elementos apresentados 

através do teclado e varrimento. 

Permitir janelas sempre 

ativas      

As aplicações permitem que um conteúdo permaneça sempre visível quando 

interagimos com outro, como por exemplo o teclado virtual ao efetuar login ou a 

fazer pesquisa. 

Fornecer aos utilizadores 

controlo múltiplo das 

janelas sempre ativas  

    
Em nenhuma secção das aplicações faz sentido ao utilizador escolher o conteúdo 

que deve ser apresentado em primeiro plano. 

Permitir que o utilizador 

escolha o efeito do 
    

As aplicações não permitem aos utilizadores escolher o efeito dos apontadores ou 

do foco do teclado. 
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apontador e o foco do 

teclado no empilhamento 

das janelas  

Permitir o posicionamento 

da janela 
    As aplicações só possuem uma janela. 

Permitir o 

redimensionamento da 

janela 

    
As aplicações não permitem o redimensionamento da janela da aplicação pois 

estas ajustam-se automaticamente ao ecrã. 

Suportar janelas de 

minimização, 

maximização, restauro e 

fecho 

    
As aplicações não contêm as funcionalidades maximizar, minimizar, restaurar e 

fechar. 

Permitir janelas que 

evitem adotar foco 
    

As aplicações evitam tirar o foco do teclado virtual quando o utilizador está a 

introduzir dados. 

Saída de Áudio 

Utilizar padrão de tom em 

vez de valor de tom para 

transmitir informações 

    As aplicações utilizam um padrão de som em vez de utilizar um único volume. 

Permitir controlo do 

volume de áudio  
    

As aplicações permitem controlar o volume de saída de áudio através de controlos 

próprios, apesar de o SO Android também permitir esta mesma ação, 

influenciando a própria aplicação. 

Utilizar uma ordem de 

frequência apropriada  
    

As aplicações utilizar frequências apropriadas para o alcance de pessoas com 

baixa audição. 

Permitir ajuste da saída de 

áudio  
    

As aplicações não permitem aos utilizadores regular os atributos de saída de 

áudio.   

Controlar o fundo e outras 

trilhas sonoras 
    As aplicações não contêm som de fundo ou canais de áudio separados. 

Utilizar componentes de 

frequência específicas para 

avisos e alertas áudio  

    As aplicações não fornecem avisos sonoros. 



Capítulo 4 

103 
  

Permitir que os 

utilizadores escolham 

alternativas visuais para 

saídas de áudio 

    As aplicações não contêm conteúdo apenas de áudio. 

Sincronizar equivalentes 

áudio para eventos visuais  
    

As aplicações não disponibilizam conteúdo áudio em elementos da 

responsabilidade das operadoras de televisão, por exemplo, não disponibiliza 

audiodescrição dos programas. 

Fornecer serviços de saída 

de voz     
As aplicações não disponibilizam nenhum leitor de ecrã, no entanto o SO Android 

disponibiliza, auxiliando desse modo pessoas cegas e com baixa visão. 

Documentação Online, Ajuda e Serviços de Suporte 

Documentação e Ajuda 

Fornecer documentação 

compreensível e Ajuda 
    

A aplicação MEO Go não disponibiliza a opção de Ajuda, nem documentação. 

As aplicações Vodafone Tv Net Voz e ZON Online, apesar de não 

disponibilizarem documentação, disponibilizam secção da ajuda com uma 

linguagem simples e intuitiva.  

Fornecer documentação 

para o utilizador em 

formatos eletrónicos 

acessíveis  

    
Nenhuma das aplicações fornece documentação em formatos eletrónicos 

acessíveis.  

Fornecer textos 

alternativos em formatos 

eletrónicos acessíveis e 

Ajuda 

    
A ajuda disponibilizada nas aplicações ZON Online e Vodafone Tv Net Voz não 

está disponível em formato acessível.  

Escrever instruções e 

Ajuda sem referências 

desnecessárias aos 

dispositivos  

    
As instruções da ajuda estão referidas apenas a ações do utilizador ou resultados 

output, nas aplicações que contêm ajuda.  

Fornecer documentação e 

Ajuda nas características 

de Acessibilidade 
    

A ajuda das aplicações que a possuem, não contêm qualquer informação sobre a 

disponibilidade das características de acessibilidade.  

Serviços de Suporte 



Avaliação da Acessibilidade dos serviços de TV por assinatura via Dispositivos Móveis 

104 

Fornecer serviços de 

suporte acessíveis  
    

Nenhuma das aplicações avaliadas disponibiliza suporte técnico ou serviços de 

suporte ao cliente, muito menos acessíveis.  

Fornecer material de 

treino acessível 
    

Não existe documentação ou ajuda disponível para auxiliar no treino das 

aplicações em formato acessível. 

Tabela 23 – Checklist Norma ISO 9241-171 

Legenda: 

 – Sim  

  – Não  

 – Parcialmente 

Aplic. – Aplicabilidade 
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Norma 
 

Diretrizes Gerais 

e Requisitos 
Inputs Outputs 

Documentação 

Online e Ajuda 
Total 

A
p

li
c
a

ç
õ

e
s 

Z
O

N
 O

n
li

n
e
 

 

14 13 7 1 
35 

 

18 15 19 5 
57 

 

18 13 7 1 
39 

M
E

O
 G

o
 

 

11 11 10 -- 
32 

 

20 17 17 7 
61 

 

19 13 6 -- 
38 

V
o

d
a

fo
n

e
 

 

12 13 10 1 
36 

 

17 15 17 5 
54 

 

21 13 6 1 
41 

Tabela 24 – Síntese de resultados da Checklist da Norma ISO 9241-171 

Legenda:  – Sim   – Não   – Parcialmente 

Algumas diretrizes têm a mesma avaliação pois as aplicações não possuem certas 

características de Acessibilidade, pois a avaliação corresponde às opções de 

Acessibilidade do Sistema Operativo Android, ou outras aplicações disponíveis no 

mesmo.  

Através da síntese dos resultados da avaliação das aplicações segundo a norma ISO 9241-

171 apresentados na tabela anterior verificou-se que apesar da quantidade de parâmetros 

que não cumprem, ou que cumprem parcialmente para cada aplicação serem parecidos o 

nível de Acessibilidade é distinto. Verificou-se que a aplicação Vodafone Tv Net Voz, 

para além de cumprir mais diretrizes, nas diretrizes em que se verifica um incumprimento 

destas na maioria das vezes é a um nível inferior quando comparada com as outras 

aplicações. 
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Figura 53- Percentagem de cumprimento Norma ISO 9241-171 

 

Nesta avaliação, tal como foi possível concluir através da avaliação da Checklist Tiresias, 

pode-se verificar que as aplicações carecem de características de Acessibilidade para PNE 

acederem aos conteúdos destas. 
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5 Considerações Finais e Trabalho Futuro 

Com a elaboração deste trabalho verificámos que existe legislação relativa a conteúdos 

Web e normas que podem ser aplicadas que estabelecem a existência de serviços de TV 

acessíveis para as diversas plataformas de TV, tal como a Internet, que nos permite 

usufruir desses serviços pelo computador, tablets ou smartphones. Mesmo assim a 

Acessibilidade continua a ser negligenciada nos serviços/produtos ligados à área da TV 

Digital. 

Apesar das potencialidades a nível de Acessibilidade da TV por assinatura, estas não são 

de todo aproveitadas em Portugal nem se perspetiva que o venham a ser a curto prazo. 

Verificou-se que não têm sido exploradas ao máximo as soluções de Acessibilidade da 

TV via PC ou dispositivos móveis, nomeadamente as formas alternativas de interação e 

os serviços de legendagem, LGP e audiodescrição. 

Com este trabalho estamos em condições de salientar, que os Serviços de TV por 

assinatura da PT (MEO Go), da NOS (IRIS Online) e da Vodafone (Vodafone Tv Net 

Voz) carecem de opções de Acessibilidade e Usabilidade para PNE. Verificámos que os 

três serviços analisados estão longe de cumprir os critérios de Acessibilidade 

recomendados, e que muitas das más práticas de construção de aplicações Web são 

comuns aos três serviços estudados. Contudo, podemos afirmar que o MEO Go está um 

passo à frente do IRIS Online e da Vodafone Tv Net Voz relativamente aos parâmetros 

de Acessibilidade, até porque a PT tem mostrado mais interesse em resolver problemas 

relacionados com este tema, como ficou demonstrado no acordo estabelecido com o 

CERTIC da UTAD, numa tentativa de fazer um estudo aprofundado da Acessibilidade e 

Usabilidade do serviço de TV Digital MEO. 

Este estudo permite ainda concluir que as aplicações avaliadas carecem de características 

de Acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, para dispositivos móveis, tal 

como se pode verificar nas tabelas com os resultados sintetizados. Os resultados 

apresentados neste estudo reforçam essa ideia, e demonstram que apesar de serem 

referentes a avaliações baseadas em dois tipos de normas distintas, os resultados em 

termos percentuais a nível de cumprimento é semelhante. 
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Na avaliação elaborada para os dispositivos móveis através da Checklist Tiresias inclui-

se uma avaliação do equipamento. Este fator poderá ser importante para trabalho futuro, 

pois desta forma para além das operadoras poderem melhorar as características de 

Acessibilidade das aplicações, tendo em conta as opções de Acessibilidade incorporadas 

no SO Android, os fabricantes poderão também melhorar as características da maioria 

dos dispositivos móveis (smartphones ou tablets com touchscreen) utilizados para aceder 

a estes serviços.  

No futuro, será também importante realizar testes de usabilidade com vários tipos de 

pessoas com necessidades especiais, pois através delas conseguir-se- ia identificar 

possíveis problemas que interfiram na usabilidade da ferramenta, como dificuldade de 

navegação, algum incumprimento ou algo a melhorar através do observado nestes testes 

e do feedback dado pelos utilizadores.  

Pode dizer-se que esta dissertação poderá ter uma contribuição relevante para reverter os 

níveis insatisfatórios de Acessibilidade que se têm verificado tanto ao nível dos serviços 

de TV por computador, como para dispositivos portáteis, já que muitas das más práticas 

foram identificadas ao longo deste documento, possibilitando uma base concreta para 

futuras correções de problemas e melhorias de boas práticas já existentes. Essas correções 

poderiam contribuir para a melhoria do acesso à informação de uma grande quantidade 

de pessoas, e dessa forma as empresas não só demonstram a sua responsabilidade social, 

como podem aumentar a quantidade de negócio, já que poderiam obter um leque de 

clientes que poderá estar afastado neste momento.  

Para finalizar, realça-se o fato deste estudo ser o primeiro do género em Portugal, onde 

se consideraram as linhas de acessibilidade apresentadas no documento. Neste estudo há 

uma exploração dos critérios de avaliação dos sites e aplicações para dispositivos móveis.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Avaliação automática do serviço MEO Go 

Tabela com resultados da avaliação automática com a ferramenta TAW 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual    

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo    

1.2.2. Legendas    

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa multimédia    

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações    

1.3.2. Sequência   
 

1.3.3. Características sensoriais    
 

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor   
 

1.4.2. Controlo do áudio    

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado   
 

2.1.2. Sem bloqueio de teclado   
 

2.2. Tempo suficiente 



 

CXIV 

2.2.1. Temporização ajustável   
 

2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo   
 

2.4.2. Páginas com título   
 

2.4.3. Ordem do foco   
 

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página  
 

 

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco   
 

3.2.2. Ao receber dados  
 

 

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de erros   
 

3.3.2. Etiquetas ou instruções  
 

 

4. Robusto 

 Sim Não N.A./I.R. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento    

4.1.2. Nome, função e valor    

Nível AA 

1. Percetível 
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 Sim Não N.A./I.R. 

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.4. Legendas em direto    

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada    

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo    
 

1.4.4. Redimensionar o texto    

1.4.5. Imagens de texto   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas   
 

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas    
 

2.4.7. Foco visível   
 

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes   
 

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente   
 

3.2.4. Identificação consistente   
 

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros   
 

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)   
 

Nível AAA 

1. Percetível 
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 Sim Não N.A./I.R. 

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.6. Língua Gestual pré-gravada    

1.2.7. Áudio descrição alargada pré -gravada    

1.2.8. Alternativa textual completa    

1.2.9. Apenas áudio (em direto)    

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado   
 

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo    

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto   
 

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização   
 

2.2.4. Interrupções    

2.2.5. Nova autenticação   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização   
 

2.4.9. Finalidade do link    

2.4.10. Cabeçalhos da secção    

3. Compreensível 
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 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.3. Palavras invulgares   
 

3.1.4. Abreviaturas   
 

3.1.5. Nível de leitura   
 

3.1.6. Pronúncia   
 

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador   
 

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível   
 

3.3.6. Prevenção de erros (todos)   
 

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática –  Não aplicável  
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Anexo 2 Avaliação manual do serviço MEO Go 

Tabela com resultados da avaliação manual 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual    

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo    

1.2.2. Legendas    

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa multimédia    

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações    

1.3.2. Sequência 
 

  

1.3.3. Características sensoriais     

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor 
 

  

1.4.2. Controlo do áudio    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado 
 

  

2.1.2. Sem bloqueio de teclado 
 

  

2.2. Tempo suficiente 

2.2.1. Temporização ajustável    

2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”    
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2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes 
 

  

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo    

2.4.2. Páginas com título 
 

  

2.4.3. Ordem do foco 
 

  

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página    

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco 
 

  

3.2.2. Ao receber dados 
 

  

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de  erros 
 

  

3.3.2. Etiquetas ou instruções    

4. Robusto 

 Sim Não N.A. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento    

4.1.2. Nome, função e valor    

Nível AA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 

1.2. Multimédia baseados em tempo 
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1.2.4. Legendas em direto    

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada    

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo     

1.4.4. Redimensionar o texto    

1.4.5. Imagens de texto    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas 
 

  

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas    

2.4.7. Foco visível    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes    

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente 
 

  

3.2.4. Identificação consistente    

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros    

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)    

Nível AAA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A 

1.2. Multimédia baseados em tempo 
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1.2.6. Língua Gestual pré-gravada    

1.2.7. Áudio descrição alargada pré -gravada    

1.2.8. Alternativa textual completa    

1.2.9. Apenas áudio (em direto)    

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado    

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo    

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto    

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização    

2.2.4. Interrupções    

2.2.5. Nova autenticação    

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes 
   

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização    

2.4.9. Finalidade do link    

2.4.10. Cabeçalhos da secção    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 
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3.1.3. Palavras invulgares    

3.1.4. Abreviaturas    

3.1.5. Nível de leitura    

3.1.6. Pronúncia    

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador 
   

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível    

3.3.6. Prevenção de erros (todos)    

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável 
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Anexo 3 Avaliação automática do serviço IRIS Online 

Tabela com resultados da avaliação automática com a ferramenta TAW 
 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual    

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo   
 

1.2.2. Legendas   
 

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa 

multimédia   
 

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações  
 

 

1.3.2. Sequência   
 

1.3.3. Características sensoriais   
 

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor   
 

1.4.2. Controlo do áudio   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado   
 

2.1.2. Sem bloqueio de teclado   
 

2.2. Tempo suficiente 

2.2.1. Temporização ajustável   
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2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo   
 

2.4.2. Páginas com título   
 

2.4.3. Ordem do foco   
 

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página  
 

 

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco   
 

3.2.2. Ao receber dados    

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de erros   
 

3.3.2. Etiquetas ou instruções    

4. Robusto 

 Sim Não N.A./I.R. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento    

4.1.2. Nome, função e valor    

Nível AA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.4. Legendas em direto   
 

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada   
 

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo    
 

1.4.4. Redimensionar o texto    

1.4.5. Imagens de texto   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas   
 

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas   
 

2.4.7. Foco visível   
 

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes   
 

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente   
 

3.2.4. Identificação consistente   
 

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros   
 

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)   
 

Nível AAA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.6. Língua Gestual pré-gravada   
 

1.2.7. Áudio descrição alargada pré-gravada   
 

1.2.8. Alternativa textual completa   
 

1.2.9. Apenas áudio (em direto)   
 

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado   
 

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo   
 

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto   
 

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização   
 

2.2.4. Interrupções 
 

  

2.2.5. Nova autenticação   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização   
 

2.4.9. Finalidade do link    

2.4.10. Cabeçalhos da secção  
 

 

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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3.1. Legível 

3.1.3. Palavras invulgares   
 

3.1.4. Abreviaturas   
 

3.1.5. Nível de leitura   
 

3.1.6. Pronúncia   
 

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador    

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível   
 

3.3.6. Prevenção de erros (todos)   
 

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática –  Não aplicável  
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Anexo 4 Avaliação manual do serviço IRIS Online 

Tabela com resultados da avaliação manual 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual  
 

 

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo   
 

1.2.2. Legendas   
 

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa 

multimédia   
 

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações  
 

 

1.3.2. Sequência    

1.3.3. Características sensoriais  
 

 

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor 
 

  

1.4.2. Controlo do áudio   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado    

2.1.2. Sem bloqueio de teclado 
 

  

2.2. Tempo suficiente 

2.2.1. Temporização ajustável    
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2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”    

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes 
 

  

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo    

2.4.2. Páginas com título    

2.4.3. Ordem do foco    

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)  
 

 

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página    

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco    

3.2.2. Ao receber dados 
 

  

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de erros 
 

  

3.3.2. Etiquetas ou instruções  
 

 

4. Robusto 

 Sim Não N.A. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento  
 

 

4.1.2. Nome, função e valor  
 

 

Nível AA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.4. Legendas em direto   
 

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada   
 

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo     

1.4.4. Redimensionar o texto  
 

 

1.4.5. Imagens de texto    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas 
 

  

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas    

2.4.7. Foco visível    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes    

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente    

3.2.4. Identificação consistente    

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros  
 

 

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)    

Nível AAA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.6. Língua Gestual pré-gravada   
 

1.2.7. Áudio descrição alargada pré-gravada   
 

1.2.8. Alternativa textual completa   
 

1.2.9. Apenas áudio (em direto)   
 

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado  
 

 

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo   
 

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto    

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)  
 

 

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização 
 

  

2.2.4. Interrupções    

2.2.5. Nova autenticação    

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes 
 

  

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização    

2.4.9. Finalidade do link  
 

 

2.4.10. Cabeçalhos da secção    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 
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3.1. Legível 

3.1.3. Palavras invulgares    

3.1.4. Abreviaturas  
 

 

3.1.5. Nível de leitura 
 

  

3.1.6. Pronúncia    

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador    

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível    

3.3.6. Prevenção de erros (todos) 
 

  

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável 
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Anexo 5 Avaliação automática do serviço Vodafone Tv Net 

Voz 

Tabela com resultados da avaliação automática com a ferramenta TAW 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual    

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo    

1.2.2. Legendas    

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa multimédia    

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações    

1.3.2. Sequência    

1.3.3. Características sensoriais    
 

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor   
 

1.4.2. Controlo do áudio    

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado   
 

2.1.2. Sem bloqueio de teclado   
 

2.2. Tempo suficiente 

2.2.1. Temporização ajustável   
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2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo   
 

2.4.2. Páginas com título    

2.4.3. Ordem do foco   
 

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página  
 

 

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco   
 

3.2.2. Ao receber dados    

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de erros    

3.3.2. Etiquetas ou instruções    

4. Robusto 

 Sim Não N.A./I.R. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento    

4.1.2. Nome, função e valor    

Nível AA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.4. Legendas em direto    

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada    

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo    
 

1.4.4. Redimensionar o texto    

1.4.5. Imagens de texto   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas   
 

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas    

2.4.7. Foco visível   
 

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes   
 

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente   
 

3.2.4. Identificação consistente   
 

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros    

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)    

Nível AAA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.6. Língua Gestual pré-gravada    

1.2.7. Áudio descrição alargada pré -gravada    

1.2.8. Alternativa textual completa    

1.2.9. Apenas áudio (em direto)    

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado   
 

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo    

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto   
 

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)   
 

2. Operável 

 Sim Não N.A./I.R. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização   
 

2.2.4. Interrupções    

2.2.5. Nova autenticação   
 

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes   
 

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização   
 

2.4.9. Finalidade do link    

2.4.10. Cabeçalhos da secção    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A./I.R. 
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3.1. Legível 

3.1.3. Palavras invulgares   
 

3.1.4. Abreviaturas   
 

3.1.5. Nível de leitura   
 

3.1.6. Pronúncia   
 

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador    

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível    

3.3.6. Prevenção de erros (todos)    

 Problema não encontrado –  Problema encontrado –  Necessária avaliação 

humana –  Incapaz de realizar revisão automática –  Não aplicável  
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Anexo 6 Avaliação manual do serviço Vodafone Tv Net Voz 

Tabela com resultados da avaliação manual 

Nível A 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 

1.1. Textos alternativos 

1.1.1. Conteúdo não-textual    

1.2. Multimédia baseados em tempo 

1.2.1. Apenas áudio e vídeo    

1.2.2. Legendas    

1.2.3. Áudio descrição ou outra alternativa multimédia    

1.3. Adaptável 

1.3.1. Informação e relações    

1.3.2. Sequência 
 

  

1.3.3. Características sensoriais     

1.4. Distinguível 

1.4.1. Utilização da cor 
 

  

1.4.2. Controlo do áudio    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado 

2.1.1. Teclado    

2.1.2. Sem bloqueio de teclado 
 

  

2.2. Tempo suficiente 

2.2.1. Temporização ajustável    

2.2.2. Colocar em “Pausa”, “Parar” ou “Ocultar”    
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2.3. Ataques epiléticos 

2.3.1. Máximo de 3 flashes 
 

  

2.4. Navegável 

2.4.1. Ignorar blocos de conteúdo    

2.4.2. Páginas com título    

2.4.3. Ordem do foco 
 

  

2.4.4. Finalidade do link (em contexto)    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.1. Idioma da página    

3.2. Previsível 

3.2.1. Ao receber o foco 
 

  

3.2.2. Ao receber dados 
 

  

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.1. Identificação de erros 
 

  

3.3.2. Etiquetas ou instruções    

4. Robusto 

 Sim Não N.A. 

4.1. Compatível 

4.1.1. Análise e Processamento    

4.1.2. Nome, função e valor    

Nível AA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A. 

1.2. Multimédia baseados em tempo 



 

CXL 

1.2.4. Legendas em direto    

1.2.5. Áudio descrição do vídeo pré-gravada    

1.4. Distinguível 

1.4.3. Contraste mínimo     

1.4.4. Redimensionar o texto    

1.4.5. Imagens de texto    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.4. Navegável 

2.4.5. Várias formas    

2.4.6. Cabeçalhos e etiquetas     

2.4.7. Foco visível    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 

3.1.2. Idioma de partes    

3.2. Previsível 

3.2.3. Navegação consistente 
 

  

3.2.4. Identificação consistente 
 

  

3.3. Introdução assistida de dados 

3.3.3. Sugestão de erros    

3.3.4. Prevenção de erros (legais, financeiros, dados)    

Nível AAA 

1. Percetível 

 Sim Não N.A 

1.2. Multimédia baseados em tempo 
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1.2.6. Língua Gestual pré-gravada    

1.2.7. Áudio descrição alargada pré-gravada    

1.2.8. Alternativa textual completa    

1.2.9. Apenas áudio (em direto)    

1.4. Distinguível 

1.4.6. Contraste melhorado    

1.4.7. Som Baixo ou Sem Som de Fundo    

1.4.8. Apresentação visual de blocos de texto    

1.4.9. Imagens de texto (Sem Exceção)    

2. Operável 

 Sim Não N.A. 

2.1. Acessível por teclado    

2.1.3. Teclado (sem exceção)    

2.2. Tempo suficiente 

2.2.3. Sem temporização    

2.2.4. Interrupções    

2.2.5. Nova autenticação    

2.3. Ataques epiléticos 

2.3.2. Três flashes 
   

2.4. Navegável 

2.4.8. Localização    

2.4.9. Finalidade do link    

2.4.10. Cabeçalhos da secção    

3. Compreensível 

 Sim Não N.A. 

3.1. Legível 
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3.1.3. Palavras invulgares    

3.1.4. Abreviaturas    

3.1.5. Nível de leitura    

3.1.6. Pronúncia    

3.2. Previsível 

3.2.5. Alterações a pedido do utilizador    

3.3. Introdução assistida de dados    

3.3.5. Ajuda contextualizada disponível    

3.3.6. Prevenção de erros (todos)    

 Cumprido –  Não é cumprido –  Não é aplicável 
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Anexo 7 Checklist Tiresias para Telefones Móveis 

Recomendações 

Grupos de Utilizadores  
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Teclado / Controlos      

Existe um bom contraste visual entre as teclas e o corpo do 

telefone. 
     

Partes superiores das teclas convexas, ou planas com uma borda 

elevada. 
     

Tamanho das teclas deve ser tão grande quanto possível. 
     

Teclas são iluminadas internamente. 
     

Marcações visuais das teclas claras e tão grandes quanto possível. 
     

Teclas elevadas 5mm acima do corpo do telefone. 
     

Feedback auditivo na ativação das teclas. 
     

Feedback tátil na ativação das teclas. 
     

Teclas de função tatilmente distintas das teclas numéricas. 
     

Tecla "5" marcada tatilmente. 
     

Possível selecionar um modo de voz que anuncia todas as teclas 

pressionadas. 
     

Botões de marcação rápida. 
     

Controlos de ativação ou desativação rotacionais incorporados. 
     

O utilizador pode ajustar ou eliminar ações que dependem do 

tempo. 
     

Capacidade de ligar ou desligar os botões da parte lateral do 

telefone. 
     

      

Ecrã      

Contraste adequado. 
     

Não existe texto em movimento ou a piscar. 
     

Intermitência de conteúdo visual mínima. 
     

Brilho mínimo sobre as superfícies de exposição e de controlo. 
     

Iluminação de fundo adequada. 
     

Capacidade de definir a duração de tempo da luz de fundo ativa. 
     

Tamanho de letra pode ser alterado. 
     

Todos os rótulos e inscrições têm de estar em letras maiúsculas ou 

minúsculas. 
     

Utilizar números árabes. 
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As cores do ecrã podem ser alteradas (vermelho/verde ou 

azul/amarelo para o daltonismo) 
     

      

Características físicas      

Cartão SIM facilmente inserido na orientação correta. 
     

Telefone não pode ser muito pesado. 
     

Telefone pode ser utilizado com apenas uma mão. 
     

Parte inferior do telefone feita de um material antiderrapante. 
     

Antena robusta e que não requer extensão. 
     

      

Operável      

Indicação áudio de quando o telefone está ligado ou desligado. 
     

Indicação visual de quando o telefone está ligado ou desligado. 
     

Permitir repor as definições iniciais. 
     

Avisos de erro com frase curtas e simples. 
     

Todos os rótulos e inscrições estão em frases curtas e simples. 

 
     

Não se utilizam abreviações. 
     

Opção de associar uma fotografia para cada elemento da lista de 

contactos. 
     

      

Saída de áudio      

Volume de toque definido pelo utilizador. 
     

O som de alerta utiliza frequências altas e baixas. 
     

O utilizador pode aumentar o volume do sinal de áudio. 
     

Avisos de áudio têm uma versão de texto sincronizado 
     

Existe um conector padrão da indústria para dispositivos de 

escuta. 
     

Capacidade para instalar tecnologias de apoio diretamente no 

telefone. 
     

      

Carregamento da bateria      

Bateria fácil de colocar ou substituir. 
     

Indicação de áudio e visual do estado da bateria. 
     

Resposta auditiva e tátil quando o carregador é inserido 

corretamente. 
     

      

Dispositivos periféricos      

Porta de infravermelhos ou de wireless. 
     

Interferência reduzida nas tecnologias auditivas externas. 
     

Ligação wireless eficaz para equipamentos auditivos. 
     

Qualquer entrada ou ponto de conexão tem uma borda chanfrada. 
     

      

Manual de instruções / Documentação      

Linguagem simples, clara e concisa. 
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Os documentos estão fornecidos em formatos alternativos. 
     

Os documentos estão disponíveis em modos de entrega 

alternativos. 
     

Tipo de letra claro e legível. 
     

A informação contida em imagens também explicado por texto. 
     

 
Legenda: 

 Sem benefício significativo  

 Benefício mínimo 

 Muito Benefício 
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Anexo 8 Checklist Tiresias para Telefones com Ecrã Tátil  

Recomendações 

Grupos de Utilizadores 

V
is

u
ai

s 

A
u
d
it
iv

o
s 

M
o
to

re
s 

C
o
g
n
it
iv

o
s 

E
n
v
el

h
ec

id
o
s 

 

Ecrã 

As cores do ecrã podem ser alteradas (vermelho/verde ou 

azul/amarelo para o daltonismo)      

O ecrã está protegido contra reflexo.      

O ecrã é legível de uma cadeira de rodas.      

O utilizador pode ajustar o ângulo do monitor.      

O utilizador pode aproximar-se do ecrã.      

O utilizador pode alterar o tamanho dos caracteres.      

Utilização de tipo de letra legível.      

O texto tem um fundo limpo.      

Não existe texto em movimento ou a piscar.      

Problemas paralelos minimizados.      

Utilização de ícones normalizados.      

 

Touchscreen 

Ecrã 

O ecrã tátil está protegido da luz solar.      

O ecrã está inclinado em direção horizontal para facilitar o 

apoio de braço.      

O ecrã é perpendicular à linha de visão.      

Alto contraste entre o texto e a cor de fundo.      

Uso da cor azul, verde e lilás mínimo.      

Não há instabilidade notável no ecrã.      

A estrutura da apresentação visual permite ao utilizador prever 

onde encontrar informações e como utilizá-las.      

Controlos  

Teclas ou áreas táteis sensíveis têm entre 20 - 22mm      

Para dispositivos móveis com ecrãs táteis têm entre 9.2 - 

9.6mm      

Símbolos gráficos acompanhados de texto.      

Alto contraste entre áreas táteis, texto e cor de fundo.      

Texto ou controlos não posicionados sobre imagem de fundo 

ou fundo modelado.      

Utilizar a cor branca ou amarela sobre fundo preto ou escuro.      

http://www.tiresias.org/research/guidelines/controls.htm
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Controlos etiquetados num tipo de letra grande e de alto 

contraste.      

Saída de áudio ou tátil é fornecida para identificação dos 

controlos e para os resultados da ativação dos mesmos.      

Um espaço inativo de pelo menos 1mm entre cada alvo.      

Etiquetas dos controlos facilmente distinguidas.      

Controlos operáveis por joysticks de boca, cabeça ou outros 

dispositivos semelhantes.      

Comandos podem ser inseridos por voz.      

Altura das áreas ativas no ecrã deve ser entre 800mm e 

1200mm.      

Sistema fornece um controlo claro que permite ao utilizador 

retroceder.      

Controlos posicionados no ecrã de forma consistente com as 

suas funções.      

Todas as etiquetas e instruções estão em frases curtas e 

simples.      

Versões de texto de avisos áudio são sincronizados.      

Saída de voz nas instruções do ecrã.      

Convenções de cor devem ser respeitadas.      

Ajuda 

Orientação distinguível de outras informações exibidas.      

Informação é relativa à tarefa em vez de uma mensagem 

genérica.      

Ajuda múltipla oferecida.      

Utilizadores podem desativar avisos de ajuda se eles não forem 

pretendidos.      

Mensagens áudio curtas e simples.      

Abreviações não utilizadas nas mensagens áudio.      

Utilizadores podem interromper a facilidade da ajuda e 

regressar à sua tarefa.      

 

Fontes 

Caracteres com larguras consistentes.      
Caracteres com pronúncia invulgar.      
Formas distintas para cada caracter.      
Ajuste do espaço entre os caracteres específicos é suficiente, 

de modo a garantir a legibilidade.      

Tamanho de letra mínimo de 12 pontos.      
Espaçamento de letras claro entre cada caracter      
O uso de fontes em itálico é evitado, porque é mais difícil e 

lento de ler.      

Evite fundos modelados para fontes      
Evitar criar uma fonte com texto vermelho em fundo verde ou 

com texto amarelo num fundo azul.      
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Verificar se o tipo de letra tem ambas as letras maiúsculas e 

minúsculas, pois é mais fácil de ler texto usando os dois tipos 

em conjunto. 
     

 

Teclas 

Utilização de uma disposição de teclas reconhecida.      

A tecla ‘5’ com marcação tátil.      

Teclas espaçadas corretamente.      

Topo das teclas côncavo.      

Tipo de letra legível utilizado para marcar as teclas.      

As teclas são descrimináveis tatilmente pela forma.      

As teclas são codificadas por cor de acordo com as normas.      

Feedback tátil quando se pressiona um tecla.      

Feedback auditivo quando se pressiona um tecla.      

O sistema pode ser utilizado confortavelmente por canhotos.      

O keypad pode ser alcançado e utilizado por alguém numa 

cadeira de rodas.      

Teclas iluminadas internamente quando ativas.      

 

Saída de áudio 

Volume 

Ruido de fundo minimizado.      
Controlo de volume físico ou digital que pode ser facilmente 

alcançado.      

Amplificação variável.      
Conectores de áudio 

Conectores de áudio normalizados.      
Saída de voz      

Possibilidade de efetuar pausa, reiniciar e interromper a saída 

de áudio.      

Inteligibilidade das mensagens maximizada.      
Utilização de discurso simples.      
Saídas de áudio não faladas utilizadas apenas para fins de 

alerta.      

Legenda: 

 Sem benefício significativo  

 Benefício mínimo 

 Muito Benefício 

 

 


