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RESUMO 

 

Na sociedade de informação atual, torna-se necessário haver uma preocupação 

constante de acesso universal a serviços disponibilizados através de ambientes digitais, 

como a internet, visando assim a melhoria de qualidade de vida de todos os utilizadores. 

Quando este acesso é condicionado, pois passam por problemas a nível de 

acessibilidade e usabilidade que muitas vezes são difíceis de solucionar, grupos 

específicos de utilizadores ficam excluídos dos benefícios desta nova sociedade. Logo, é 

importante considerar tanto a acessibilidade como a usabilidade digital como sendo uma 

necessidade básica para todo o tipo de utilizadores, fazendo então desaparecer os 

conceitos de discriminação e exclusão digital. 

Esta dissertação apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a acessibilidade 

Web. No âmbito deste trabalho foram identificados 1223 artigos, de entre os quais, após 

a aplicação dos critérios de inclusão no estudo, se destacaram 162. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, pretendemos que haja uma reflexão 

aprofundada sobre os conceitos de acessibilidade Web e a sua extrema importância na 

sociedade em geral que utiliza os sítios Web.  

Neste contexto, abordamos questões fulcrais de acessibilidade tais como as diretivas, 

standards e regulamentações. Referimos também alguns conceitos relacionados com a 

usabilidade e acessibilidade móvel. Mencionamos os diversos mitos que estão 

subjacentes nesta área e especificamos as ferramentas utilizadas para avaliar os sítios Web. 

Por fim, após estudarmos todos estes conceitos, falamos das perspetivas das empresas 

e utilizadores, mencionamos quais os problemas ainda subjacentes e adotamos uma 

posição de aconselhamento, referindo o conjunto de desafios para garantirem 

acessibilidade nos sítios Web. 
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Neste capítulo é realizada a introdução do documento e define-se também quais as 

motivações, objetivos e a importância de realizar uma revisão de literatura nesta 

dissertação. Por fim é apresentada em síntese a estrutura deste documento.  

1.1 – INTRODUÇÃO 

O poder da Web está na sua universalidade e garantir a acessibilidade de conteúdos 

na Web a pessoas com necessidades especiais e idosos é fundamental do ponto de vista 

da igualdade de acesso à informação, direitos, inclusão e cidadania. 

Existem milhões de pessoas que são portadoras de necessidades especiais e com 

acesso à internet restrito. Atualmente a maior parte dos sítios Web contêm algumas 

barreiras que dificultam, ou tornam mesmo impossível, o acesso à internet por estas 

pessoas. 

 A WHO (2016) (World Health Organization) define que pessoas com deficiência não 

são exclusivamente quem possui problemas auditivos, motores, visuais ou intelectuais, 

mas também a quem, em qualquer momento ou situação, apresenta incapacidades de 

aceder a qualquer conteúdo ou serviço. 

 Ainda que a acessibilidade Web seja um requisito essencial para a promoção universal 

de informação, muitos sítios Web ainda não fornecem conteúdos acessíveis. Assegurar a 

existência de acessibilidade Web deve ser uma preocupação em todas as fases de 

desenvolvimento, e, por conseguinte, deve ser integrado o mais rápido possível no ciclo 

de vida. Contudo, o objetivo de tornar acessíveis os ambientes Web ou digitais não é fácil 

de alcançar e, quando feito a montante do processo de desenvolvimento, implica um 

esforço muito significativo (Sánchez & Moreno, 2014). 

 Garantir acessibilidade Web é um objetivo bastante importante, no entanto a maioria 

das abordagens para a sua realização são baseadas em modelos económicos por vezes 

irrealistas (Richards & Hanson, 2004). 

 De acordo com Vigo, Arrue, Brajnik, Lomuscio, and Abascal (2007), nos últimos 

anos, o interesse no desenvolvimento de métricas para medir o nível de acessibilidade de 

conteúdos Web tem evoluído de forma significativa. Deste modo, foram lançadas 

diversas iniciativas na União Europeia relacionadas com o desenvolvimento de métricas 

quantitativas para a acessibilidade Web.   

 Um sítio Web deve ser flexível o suficiente para suportar vários dispositivos de 

tecnologia que suportam assistência a pessoas com incapacidades. Desenvolver uma 
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página na Web acessível a todos requer um bom planeamento e é necessário fazer vários 

testes com antecedência (Lazar, Beere, Greenidge, & Nagappa, 2003).  

 A Web conta com mais de 15 bilhões de páginas, mas infelizmente a maioria delas 

não consideram as diretivas de acessibilidade para colmatar as barreiras existentes. Além 

disso, há um impacto negativo relativo à acessibilidade devido à falta de 

programadores/designers com conhecimento sobre pessoas com deficiência (Santana, 

Oliveira, Almeida, & Ito, 2013). 

 Visto que muitos tipos de deficiência estão relacionados com o envelhecimento e 

tendo em conta que a sociedade enfrenta uma realidade demográfica onde cada vez mais 

se envelhece de forma progressiva e rápida, de acordo com as Nações Unidas, prevê-se 

que em 2050 cerca de 40% da população europeia terá mais de 60 anos de idade (Díaz & 

Moreno, 2014; Norris, Blass, Coward, & Campbell, 2016). 

 De acordo com as estatísticas, constata-se que no contexto mundial 15% da população 

apresenta algum tipo de deficiência ou incapacidade (WHO, 2016). No âmbito Europeu, 

80 milhões de cidadãos possuem uma qualquer deficiência (Rights, 2016). Em Portugal, 

por exemplo, existem cerca de 1 milhão de cidadãos com deficiência (C.N.O.D., 2016) e 

2 milhões de portugueses apresentam idade superior a 65 anos (INE, 2016).   

 Tendo em conta o que foi escrito anteriormente, o que pretendemos com este artigo é 

apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre o tema acessibilidade Web, 

contribuindo assim para um incremento do conhecimento sobre o tema. 

1.2 – MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

 A evolução tecnológica, com que todos nos temos vindo a deparar ao longo dos anos, 

não tem sido acompanhada pelas empresas ou responsáveis de desenvolvimento de 

software, nomeadamente na incorporação de preocupações respeitantes ao pleno acesso 

às diversas plataformas a todos os cidadãos, garantindo-lhes que limitações físicas ou 

cognitivas não são fator discriminatório. 

 É fundamental que as empresas passem a ter uma visão sobre acessibilidade e assim 

possam alargar o universo de hipotéticos clientes e consequentemente o lucro.  

 Na atualidade, o recurso a screen readers permite, a indivíduos com incapacidade 

visual severa, a leitura de um mero jornal. Aplicações emergentes de grande impacto no 

uso de smartphone e tablets, permitem cada vez mais o acesso a redes sociais, a ambientes 

interativos e inteligentes, logo é necessário que haja acessibilidade pois assim pessoas 
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com incapacidades ou idosas conseguem ultrapassar obstáculos anteriormente 

intransponíveis sem ajuda humana, facilitando assim a autonomia quotidiana e 

aumentando a vida ativa. 

 De acordo com W3C (2015) (World Wide Web Consortium) o uso da Web é de 

importância vital quando se trata de questões relacionadas com educação, saúde, emprego, 

governo, comércio, etc. Garantir acessibilidade a todos, sejam indivíduos com 

necessidades especiais ou idosos, cujas limitações são incrementadas pela falta de visão 

ou mobilidade, promove a integração de indivíduos com necessidades especiais 

permitindo-lhes a participação ativa na sociedade com a justeza inerente ao conceito da 

igualdade de direitos, à inclusão e cidadania. 

 Os planos para a formação profissional na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) devem incidir e incluir preocupações decorrentes das boas práticas 

de acessibilidade Web para que os formandos/futuros técnicos encarem o mercado de 

trabalho com sensibilidade e conhecimentos adequados sobre estas matérias. 

 Na medida do nosso conhecimento, a literatura existente sobre acessibilidade Web 

não apresenta, verdadeiramente, estudos suficientes que visem a compreensão da 

utilização de acessibilidade tanto nas páginas Web bem como nas aplicações móveis. A 

inexistência de um documento que apresente uma revisão da literatura adequada sobre o 

tema, o fato deste ser extremamente relevante e a constatação de que os sítios Web 

atualmente apresentam graves problemas de acessibilidade, foram os fatores que 

motivaram o presente trabalho.  

 

 Tendo em conta todos os factos já mencionados, os objetivos desta dissertação passam 

por: 

 Analisar e rever artigos relacionados com acessibilidade Web  

 Especificar metodologias utilizadas na realização de revisão de literatura 

 Especificar a metodologia relativa a este documento 

 Reconhecer o significado de acessibilidade e usabilidade Web 

 Apresentar a importância da acessibilidade Web  

 Identificar quais as diretivas utilizadas na acessibilidade Web 

 Demonstrar a importância da acessibilidade móvel 

 Referir os mitos relacionados com o tema 

 Estudar as ferramentas de avaliação e recuperação da acessibilidade Web 
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 Definir quais as perspetivas do ponto de vista das empresas e utilizadores 

 Referir desafios e problemas inerentes na acessibilidade Web 

1.3 – CONTRIBUTO DO TRABALHO PARA A COMUNIDADE 

CIENTÍFICA 

 Qualquer processo de investigação deve ser sustentado numa pesquisa de trabalhos 

previamente publicados e disponibilizados, de forma a que se conheça o estado de 

desenvolvimento do tema no qual estamos a iniciar a nossa investigação. A pesquisa não 

se deve limitar à consulta de material publicado na Web, mas deve também abranger os 

ditos “clássicos” e assim permitindo adquirir uma visão global e multifacetada sobre o 

tema.  

De acordo com Cardoso, Alarcão, and Celorico (2010), cada investigador deve analisar 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, 

compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria 

aventura. 

 Para Webster and Watson (2002), os autores da revisão de literatura podem advir de 

processos de investigação que resultem em progressos substanciais posicionando o seu 

autor para transmitir aos seus pares os resultados e delinear caminhos a seguir para a 

obtenção de melhores resultados e dos estudiosos que tenham concluído uma revisão de 

literatura antes do início do projeto e tenham desenvolvido alguma conceptualização 

teórica derivado desta avaliação. 

 Para uma boa revisão de literatura é necessário antes de tudo um bom planeamento, a 

fim de evitar dispersões capazes de distorcer os objetivos iniciais propostos para o 

trabalho. O início deve ocorrer antes do tema estar consolidado permitindo, para além da 

familiarização do investigador com os assuntos, o crivo orientador da sua definição. 

 De acordo com Testa (1998), as principais fontes de pesquisa para a elaboração da 

revisão de literatura são os artigos científicos, livros, teses de doutoramento, dissertações 

de mestrado e trabalhos apresentados em congressos de natureza científica. 

Relativamente à seleção dos artigos científicos esta deve ter em conta o local onde foram 

publicados cuja relevância deve ser reconhecida pela comunidade científica.  

 Excluindo razões históricas ou da evolução do conhecimento numa determinada área 

ao longo do tempo, a seleção de artigos e livros deve ter em conta as datas em que estes 
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foram publicados. A investigação científica é constante pelo que deveremos debruçar-nos 

sobre as publicações mais recentes (Garfield, 2006). 

 À luz do transmitido por Mattessich and Monsey (1992), uma boa revisão de literatura 

não pode, de forma alguma, deixar de abordar as publicações tidas como essenciais nos 

temas de objeto de estudo. 

 A revisão da literatura poderá ter como função a abordagem histórica a matérias 

publicadas nas áreas científicas sobre a qual se desenvolve o trabalho, permitindo ao 

investigador abordar o desenvolvimento cronológico das diversas formas com que o 

problema foi objeto de estudo (Randolph, 2009). 

 Powell, Piccoli, and Ives (2004) afirmam que com a revisão da literatura pretende-se 

a assimilação de informação, tendo em conta diferentes fontes e visões, conducente à 

compactação do conhecimento existente. Deste trabalho pode resultar a identificação de 

nichos de especialização e o direcionamento da pesquisa para novas áreas de investigação 

relativamente à acessibilidade Web. 

 

 "A competência de má pesquisa científica está diretamente relacionada com o grau 

de experiência que o investigador vai adquirindo à medida que consegue finalizar os seus 

estudos para refletir sobre as suas dificuldades" (de Barros & de Souza Lehfeld, 1997). 

 

 Kupiainen, Mäntylä, and Itkonen (2015) afirmam que durante o processo de 

elaboração de uma revisão de literatura o estudo recai mais sobre a tentativa de 

compreender um problema do que tentar encontrar uma solução para ele. Além disso, 

existem três razoes principais para a realização de uma revisão sistemática da literatura 

que são: 

 Agregar e sintetizar o conhecimento existente acerca de um tema específico; 

 Identificar lacunas na pesquisa anterior; 

 Fornecer informações básicas para iniciar a investigação com um novo tema de 

pesquisa. 

 Para Knopf (2006) a realização de uma revisão de literatura pode ter vários benefícios: 

 Fornecer a visão geral de um tema; 

 Revelar o que já foi bem feito; 

 Oferecer ideias para utilizar numa nova investigação; 

 Determinar onde existem falhas ou problemas na investigação existente; 
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 Permitir que a investigação tenha um contexto maior. 

 A revisão sistemática de literatura utiliza um processo para identificar de forma 

abrangente todos os estudos para uma questão específica que passa por avaliar os métodos 

dos estudos, resumir resultados, apresentar as principais conclusões, identificar as razões 

dos diferentes resultados entre estudos e citar conhecimento atual (Cook, Mulrow, & 

Haynes, 1997). 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Nesta secção apresenta-se de forma sucinta a organização bem como o conteúdo 

presente nesta dissertação. Os cinco capítulos estão organizados de forma evolutiva de 

forma a facilitar a compreensão e interpretação relativamente ao conteúdo do documento. 

 O primeiro capítulo apresenta-se como sendo um capítulo introdutório, onde se realiza 

uma breve síntese e enquadramento envolvente em todo o documento. Num primeiro 

momento, realizou-se um breve enquadramento associado à acessibilidade Web. O 

segundo momento refere quais as motivações e objetivos para a presente dissertação. 

Num terceiro momento, define-se a importância de realizar uma revisão de literatura na 

área de acessibilidade Web. Por último, descreve-se a organização do documento que 

suporta esta dissertação. 

 No segundo capitulo, apresenta-se algumas metodologias existentes para a realização 

de uma revisão sistemática de literatura de forma a definir qual a metodologia adequada 

para a realização deste documento. 

 No terceiro capítulo, é apresentada uma caracterização detalhada relativamente à 

acessibilidade do conteúdo Web. Esta caracterização passa por diversas fases, tais como, 

elaboração de uma caracterização geral sobre o tema, comparação entre acessibilidade e 

usabilidade, definição das diretivas W3C, ISO (International Organization for 

Standardization) e secção 508, identificação de mitos subjacentes no tema e por fim 

refere-se quais as ferramentas utilizadas para a avaliação e recuperação de conteúdo Web. 

 O quarto capítulo, retrata a caracterização das perspetivas atuais sobre acessibilidade 

Web, fazendo uma breve abordagem do ponto de vista das empresas, e uma abordagem 

do ponto de vista do utilizador. Adotamos também uma posição de aconselhamento de 

possíveis desafios para garantir a acessibilidade Web dos seus sítios Web, bem como 

referimos alguns problemas. 
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 Por fim, no quinto e último capítulo, apresenta-se uma generalização de todo o 

trabalho desenvolvido. Deste modo, é realizada uma síntese do trabalho elaborado, 

tecendo algumas considerações finais como forma de terminar este trabalho. 

 Na secção de anexos, encontra-se uma tabela que apresenta os artigos que respondem 

às questões de investigação, bem como cópia do artigo científico publicado e apresentado 

na conferência CISTI 2016 – Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 

Informação. 
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CAPITULO II –METODOLOGIA DE 
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2.1 – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL/METODOLÓGICO 

 

 “As especializações obrigam a maioria dos estudiosos e investigadores a saber cada 

vez mais sobre cada vez menos…” (Científico, 2004) 

  

A revisão sistemática de literatura é definida como uma síntese de estudos primários 

que contempla temas, métodos e objetivos coordenados de acordo com uma metodologia 

clara (Greenhalgh, 2004). Posto isto, torna-se importante desenvolver um processo 

científico formal que defina a metodologia utilizada podendo considerar-se como estudo 

de análise à produção científica de uma determinada área temática, tendo em linha de 

conta um intervalo de tempo que fornecerá uma visão geral do estado da arte, 

evidenciando novas ideias, métodos e subtemas, cuja notoriedade seja evidente na 

literatura selecionada. 

Em virtude da panóplia de métodos associados à realização de uma revisão 

sistemática da literatura foi necessário proceder a uma análise dos mais utilizados, sendo 

o resultado desse esforço enunciado de seguida. 

 Keele (2007) refere que uma revisão sistemática de literatura envolve três fases 

principais que passam por planear uma avaliação, realizar a revisão e criar relatórios de 

avaliação. Na primeira fase confirma-se a importância da revisão bibliográfica com a 

definição de questões de investigação que a revisão abordará após produção do 

documento que servirá como protocolo de avaliação e que definirá os procedimentos 

básicos da revisão. Na segunda fase, após a realização do protocolo de avaliação, 

identifica-se o maior número de estudos primários a avaliar quanto à sua relevância, 

utilizando para isso critérios de inclusão geral e exclusão. Aqui torna-se necessário 

sintetizar os dados para que, na fase final de escrita dos resultados da avaliação, a 

divulgação dos resultados a potenciais interessados seja facilitada.  

 Os métodos de Calderón and Ruiz (2015), ainda que baseados na proposta apresentada 

por Keele (2007), propõem que o processo de revisão da literatura comece pela 

identificação dos objetivos da revisão a fim de permitir definir sustentadamente as 

questões de investigação. O objetivo da estratégia de pesquisa passa por identificar 

estudos primários, após desenvolver uma pesquisa exaustiva de trabalhos para responder 

às questões inicialmente propostas. Na pesquisa, em primeiro lugar selecionam-se as 

palavras-chave e utilizam-se repositórios científicos como base agregadora de 

conhecimento. Para a seleção dos estudos e definição dos critérios de inclusão e exclusão, 
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os documentos encontrados durante o processo de pesquisa são selecionados com base na 

análise do título e resumo excluindo todas as publicações irrelevantes. As possíveis 

publicações são expostas a uma análise mais aprofundada que inclui a leitura das 

conclusões ou mesmo do texto na integra. A avaliação qualitativa é efetuada através da 

elaboração de um questionário de avaliação para cada artigo. Por fim, extraem-se dados 

para posterior tratamento e avaliação. Esta metodologia foi aplicada na área de tecnologia 

na vertente de jogos de computador. 

 Outro dos métodos associados à realização de revisões sistemáticas da literatura é o 

proposto por Ovčjak, Heričko, and Polančič (2015). Estes, começam por definir questões 

de investigação e o processo de pesquisa passo por identificar artigos de jornal. O 

processo de procura para a revisão é realizado num intervalo de tempo através de bases 

de dados científicas online. A sequência da procura é limitada à pesquisa de artigos de 

jornal com resultados empíricos, excluindo todos os outros estudos. Para a seleção dos 

estudos incluem-se etapas para o processo de inclusão e exclusão, sendo que os artigos 

incluídos no estudo são selecionados através de questões de avaliação de qualidade. Por 

fim, extraem-se os dados que incluem informações básicas de todos os autores que 

participam na síntese do estudo. Este estudo representa uma revisão sistemática de 

literatura no domínio dos serviços de dados móveis. 

 A estratégia para encontrar artigos passa pela fase de pesquisa automática, fase de 

seleção baseada em títulos e resumos, fase de seleção com base em texto completo, e por 

fim, a extração de dados e a avaliação da qualidade. Utiliza-se uma base de dados para 

localizar estudos primários e definição das palavras-chave. A seleção dos estudos 

primários tem por base critérios de inclusão, tais como trabalhos que apresentem 

resultados empíricos, os artigos que não estejam em conformidade são excluídos. Os 

artigos são incluídos ou excluídos com base no título e resumo, caso os resumos sejam 

pouco claros, analisa-se o texto integral. A extração dos dados é realizada através da 

leitura do texto completo e o formulário de avaliação de qualidade é utilizado para a 

avaliação da qualidade dos estudos primários. Por fim, analisam-se os dados sintetizando 

os resultados. Esta metodologia foi utilizada na área de métodos de desenvolvimento de 

software (Kupiainen et al., 2015). 

 Os métodos aplicados por Sepúlveda, Cravero, and Cachero (2016) começam por 

definir o protocolo onde as principais etapas passam por determinar o objetivo e a 

necessidade de realizar uma revisão de literatura, definir um conjunto de questões que 

definem a sequência de pesquisa para selecionar os estudos primários. Com base nessas 
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questões define-se o conjunto dos critérios de inclusão e exclusão relacionados com o 

idioma escolhido, inglês, tipo de publicação e classificação. Excluem-se os trabalhos não 

publicados em revistas e conferências. O protocolo de validação define todos os passos 

do processo. O processo de pesquisa é feito através de bases de dados eletrónicas e 

conferências. É realizada uma seleção piloto para garantir maior confiabilidade do 

protocolo. A fim de facilitar a procura, documentação, seleção e análise das informações 

recolhidas utilizam-se ferramentas de suporte como a Dropbox. Esta metodologia atuou 

na área de requisitos de modelos de linguagem. 

 Os métodos utilizados na revisão de literatura de Afzal, Alone, Glocksien, and Torkar 

(2016) passam por identificar questões de investigação e definir a estratégia de procura 

que é realizada após uma pesquisa piloto utilizando a sequência de pesquisa em todas as 

bases de dados. A pesquisa deve ser restrita ao título, resumo e palavras-chave. Para a 

seleção dos estudos primários, os critérios de inclusão e exclusão são definidos através 

da leitura de títulos e resumos, introdução e conclusão o que resulta três possíveis 

observações, “sim” para a inclusão ou “talvez” para uma investigação mais aprofundada, 

“não” para exclusão devido à irrelevância. Na avaliação da qualidade são considerados 

estudos quantitativos e qualitativos. Por fim extraem-se os dados, determina-se um 

critério de avaliação e validam-se os resultados. A área onde atua esta metodologia é no 

processo de teste de software. 

 Os métodos desenvolvidos por Bakar, Kasirun, and Salleh (2015) centram-se numa 

fase inicial com a elaboração de questões de investigação, o processo de pesquisa 

subdivide-se em três fases, procura em bases de dados online, recurso ao efeito bola de 

neve que consiste em efetuar pesquisas baseadas em referências de cada artigo 

selecionado e pesquisa manual. Definem-se critérios para saber quais os estudos incluídos 

e excluídos, o artigo que cumpra com os requisitos é selecionado como estudo primário, 

caso contrario, é excluído. O formulário para o plano de extração de dados é projetado 

para registar com precisão informações obtidas a partir dos estudos primários. Por fim, 

utilizam-se critérios de avaliação à qualidade dos estudos. A área de investigação deste 

artigo incide sobre os requisitos em linguagem natural para reutilizar linhas de produtos 

de software. 

 Após identificar os autores que abordaram os métodos utilizados por Keele (2007), 

torna-se importante definir quais os métodos utilizados nos mais conceituados artigos 

sobre revisão sistemática da literatura. 
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 Nos métodos definidos por Stuck et al. (1999) têm em conta bases de dados para 

identificar artigos publicados, num intervalo de tempo. No momento de pesquisa, 

identificam-se termos de pesquisa e utilizam-se palavras-chave bem como o título e o 

resumo. Especialistas reveem sistemáticamente listas de referências de artigos sobre 

revisão de literatura, capítulos de livros, artigos incluídos no estudo e também outros 

artigos relevantes. Consideram artigos elaborados em inglês, francês, alemão, italiano e 

espanhol. Estudos não publicados, resumos, dissertações, teses, trabalhos publicados em 

revistas que não são revistas por pares são excluídos. Utilizam também a revisão manual 

sobre as informações do título de todas as referências identificadas que implicou uma 

nova revisão para potencial inclusão. Desenvolvem-se critérios operacionais para decidir 

se um estudo utiliza uma definição aceitável de resultados funcionais para o objetivo da 

revisão. Na seleção do estudo avalia-se os resumos, conclusões e, se necessário, todo o 

artigo completo para saber quais os artigos a incluir e excluir. No processo de abstração 

todos os artigos que são incluídos são analisados por dois autores independentes. Por fim, 

os fatores de risco são classificados pelos autores. Este artigo define os fatores de risco 

para o declínio do estado funcional dos idosos a viver em comunidade. 

 Os métodos presentes em Michie and Williams (2003) consistem em utilizar quatro 

bases de dados eletrónicas e a estratégia de pesquisa passa por identificar palavras-chave 

em artigos escritos em inglês. Utilizam o efeito bola de neve que se baseia em recolher 

referências secundárias através dos artigos principais. Como critério de seleção, começam 

por excluir dissertações, depois selecionam os resumos de todos os artigos e avaliam-nos 

decidir a sua inclusão ou exclusão, caso haja desacordo é resolvido por discussão. Extrai-

se informação dos artigos codificando-a por categorias. Esta metodologia permite a 

integração de dados quantitativos entre os estudos. A área de investigação desta revisão 

da literatura é a saúde. 

 Os métodos apresentados por Jorgensen and Shepperd (2007) definem como principal 

critério de inclusão os artigos cujo tema em questão seja abordado em jornais para garantir 

uma elevada qualidade científica e excluem artigos de conferências e relatórios baseados 

principalmente em partes práticas. A procura de artigos é feita através da leitura manual 

de títulos e resumos de todos os artigos publicados em inglês. Os autores construem uma 

lista de artigos potencialmente relevantes de forma independente onde depois são 

agregadas. Os artigos que potenciais candidatos para a inclusão são analisados 

cuidadosamente para decidir a inclusão. Os autores classificam os artigos para efeitos de 
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análise objetivamente respondem às questões de investigação. A área presente neste 

artigo é a de desenvolvimento de software. 

 Os métodos identificam os impactos e resultados sobre o tema em questão, devendo 

definir-se o objetivo da revisão da literatura e interpretar questões inerentes ao tema. No 

momento de pesquisa utilizam-se bases de dados relevantes para a educação, tecnologia 

de informação e ciências sociais usando termos específicos. Os critérios de seleção dos 

estudos apropriados para a inclusão da revisão passam pela inclusão em todos os artigos 

de evidências empíricas, um intervalo de tempo e participantes abstratos. Por fim, 

analisam-se todos os dados para a definição da qualidade dos estudos e a avaliação da 

confiabilidade dos mesmos. Este artigo analisa a literatura sobre a evidência empírica 

sobre jogos de computador (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012). 

 Os métodos abordados por Leung, Law, Van Hoof, and Buhalis (2013) passam por 

recolher todos os artigos relacionados com o tema através das três maiores e mais 

populares bases de dados e motores de busca online. Para atingir o objetivo de 

proporcionar uma visão global dos resultados e discussão do tema utilizam-se palavras-

chave no momento da pesquisa. Cada artigo é analisado por dois autores a fim de 

determinar a sua inclusão para a análise. A decisão de incluir um artigo é baseada de 

acordo com a relevância direta ao tema do estudo. Artigos de conferências, resumos, 

prefácios, colunas de internet bem como relatórios de conferências são excluídos. 

Analisam-se artigos distribuídos por um determinado intervalo de tempo. Para garantir a 

precisão e a objetividade do artigo, dois autores analisam todos os artigos incluídos. A 

área de investigação deste artigo foi o turismo e hospitalidade. 

 Os métodos para a revisão de literatura na área de pedagogia, mais concretamente nas 

atitudes que os jovens devem ter para com os idosos, começam por pesquisar artigos em 

bases de dados limitando-se apenas à seleção de publicações escritas na língua inglesa, 

enquadradas num intervalo de tempo. Para criar uma ampla revisão usam-se tanto artigos 

qualitativos como os quantitativos recorrendo a estudos que ocorreram noutros países, 

desde que estes obedeçam aos critérios do idioma. Recorre-se a palavras-chave 

combinadas de forma a estreitar a procura de artigos considerados pertinentes. Para o 

processo de inclusão e exclusão analisam-se todos os resumos e todos os artigos 

descritivos e os trabalhos teóricos são excluídos. Extraem-se os dados e utiliza-se um 

formulário criando uma tabela com os artigos onde se realiza uma verificação completa 

que assegure a ausência de erros no resultado. Por fim, apresenta um resumo de todos os 

resultados (Chonody, 2015). 
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 Como métodos, Rohner et al. (2016) definem as bases de dados para o momento de 

pesquisa, limitam o tempo, sem haver restrição à linguagem, rastream listas de referências 

de artigos relevantes. Analisam os títulos e resumos e caso sejam elegíveis recuperam o 

texto completo. Na extração de dados e avaliação da qualidade extraem características, 

do estudo e dos participantes, e avaliaram o objetivo do estudo e do resultado primário. 

Escolhem a publicação com o maior tamanho de amostra para as populações de estudo. 

Por fim, terminam com uma análise estatística. A revisão de literatura deste artigo foi na 

área de medicina abordando o tema de HIV e herpes humano. 

 Os métodos apresentados por Diestelkamp et al. (2016) iniciam com a definição de 

um intervalo de tempo predefinido, a pesquisa é feita com recurso a bases de dados, cuja 

atualização é comunicada através de email sempre que sejam atualizadas com novos 

artigos. As pesquisas não se limitam a uma gama específica de anos de publicação nem a 

restrições quanto à linguagem. Utilizam termos de pesquisa e reveem conferências anuais 

para identificar artigos que ainda não constem nas bases de dados. Para critérios de 

inclusão, exclusão e para a seleção do estudo têm dois revisores que avaliam de forma 

independente os títulos e resumos, caso os avaliadores fiquem indecisos ou tirem 

conclusões diferentes o consenso é obtido através da discussão envolvendo todos os 

autores. A área de investigação deste artigo foi a medicina. 

 Os métodos abordados por Liberati et al. (2009) identificam a importância de haver 

um protocolo de avaliação que pode ser acedido e se possível fornecer informações de 

registo. Como critério de eleição especificam-se as características do estudo utilizando 

critérios de elegibilidade. Esta metodologia define que se deve descrever todas as fontes 

de informação, como por exemplo as bases de dados, a última data de pesquisa, a 

definição da elegibilidade, triagem, definição dos critérios de inclusão e exclusão bem 

como a extração de dados para relatórios, listar e definir as variáveis para as quais os 

dados são procurados, descrever os métodos utilizados para avaliar o risco, indicar 

principais medidas de resumo, descrever os métodos de manipulação de dados e 

combinação de resultados de estudos, especificar qualquer avaliação de risco e por fim 

descrever os métodos de análises adicionais. 

 Os métodos utilizados por Samiei, Farjami, Dizaj, and Lotfipour (2016), na área de 

ciências médicas, são baseados em Liberati et al. (2009) onde se efetua a pesquisa através 

da definição de bases de dados eletrónicas recorrendo a palavras-chave na pesquisa de 

literatura pertinente publicada em inglês. Digitalizam-se listas de referências de cada 

artigo para identificar artigos complementares. Desenvolve-se um protocolo detalhado 
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onde se define os critérios de análise e documentam a elegibilidade, não restringem datas 

de publicações e utilizam critérios de inclusão e exclusão. A qualidade metodológica é 

avaliada com base nos critérios de desempenho e por fim, os dados são analisados 

descritivamente por os autores de forma independente. 

 

2.2 – DEFINIÇÃO METODOLÓGICA 

 

 Após a revisão e análise dos métodos existentes foi possível verificar que os mais 

apropriados para a realização da revisão sistemática da literatura inerente à presente 

dissertação são os apresentados por Keele (2007) visto serem os mais aceites na área da 

engenharia de software. 

 À luz do proposto na metodologia escolhida, o processo de revisão da literatura 

inerente ao presente projeto foi composto por três fases principais: 1) planeamento; 2) 

execução; e 3) apresentação de relatórios.  

 Este estudo representa uma revisão sistemática da literatura no campo de 

acessibilidade Web e os passos da metodologia serão documentados a seguir. 

2.2.1 – Questões de Investigação 

 

 A fim de alcançar os objetivos mencionados em cima, foram definidas questões de 

investigação de maneira a ajudar a recolher todas as informações necessárias para realizar 

a revisão da literatura. As questões de investigação abordadas por este estudo foram: 

 Questão 1: Qual a caracterização de acessibilidade Web? 

 Questão 2: Qual a diferença entre acessibilidade e usabilidade? 

 Questão 3: Quais os standards existentes na acessibilidade Web? 

 Questão 4: Qual a definição de acessibilidade móvel? 

 Questão 5: Quais os mitos da acessibilidade Web? 

 Questão 6: Quais as ferramentas de avaliação e recuperação que existem? 

 Questão 7: Quais as perspetivas das empresas? 

Questão 8: Quais as perspetivas dos utilizadores? 

Questão 9: Quais os problemas existentes? 

Questão 10: Quais os desafios dados para garantir acessibilidade Web? 
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2.2.2 – Estratégia de Pesquisa 

 

 O objetivo da estratégia de pesquisa é identificar os estudos primários logo fez-se uma 

procura exaustiva de trabalhos para responder às questões de investigação propostas. 

 Para a pesquisa, foram selecionadas palavras-chave, para que os termos gerais sejam 

utilizados com o objetivo de assegurar que a maior parte dos trabalhos de investigação 

relevantes sejam incluídos no estudo. Os principais termos pesquisados foram: 

“systematic literature review”, “human computer interaction”, ”W3C”, ”Web 

accessibility”, ”Web accessibility initiative”, ”WAI”, “Web content accessibility 

guidelines”, “user agent accessibility guidelines”, “authoring tool accessibility 

guidelines”, “standards”, “accessibility evaluation”, “automatic accessibility 

verification”, “WCAG”, “WCAG 2.0”, “enterprises”, “Website accessibility levels”, 

“usability”, “people with disability”. 

 A pesquisa foi realizada desde 01 de outubro de 2015 até 31 de maio de 2016 usando 

para esse efeito os repositórios científicos representados na seguinte tabela 1. 

 

Repositórios Científicos URL 

ACM Digital Library http://dl.acm.org/ 

IEEE Xplore Digital Library http://ieeexplore.ieee.org/ 

Web of Science https://apps.Webofknowledge.com/ 

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

SCOPUS http://www.scopus.com/ 

Springerlink http://link.springer.com/ 

Wiley Inter Science Journal Finder http://olabout.wiley.com/ 

IET Digital Library http://digital-library.theiet.org/ 

Google Scholar http://scholar.google.com/ 

Tabela 1 - Repositórios Científicos utilizados na Revisão da Literatura 

2.2.3 – Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Para a inclusão dos artigos baseamo-nos no ranking do JCR(Journal Citation Reports) 

da Thomson com enfoque inicial nos manuscritos publicados em publicações 

classificadas como pertencentes ao 1º e 2º quartil do referido ranking.  
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 Em relação às publicações efetuadas no âmbito de eventos científicos e conferências, 

analisámos o índice das referências através do índice CORE e baseámo-nos apenas nos 

que tinham índice de A e B como base. 

 Após realizada uma análise neste tipo de publicações foi possível verificar que ainda 

não tínhamos um enquadramento total da realidade referente à acessibilidade Web. Posto 

isto, decidimos fazer um suplemento à definição metodológica inicialmente utilizada 

tendo passado a consultar revistas de 3º e 4º quartil e depois a conferências que não 

estejam indexadas ou classificadas de acordo com o CORE. 

 Quando definimos quais os artigos relevantes para a revisão da literatura passamos à 

leitura de títulos e resumos, para uma análise mais completa procedemos à leitura da 

introdução e conclusão de forma a resultar três observações sobre o artigo: 

 Sim, é relevante 

 Talvez, é necessária uma investigação mais profunda 

 Não, é para exclusão devido à irrelevância de conteúdo para responder às 

questões de investigação. 

 Como critério de exclusão também definimos que artigos de conferências, resumos, 

prefácios e relatórios de conferência não fariam parte da pesquisa para a realização desta 

revisão da literatura. 

2.2.4 – Avaliação de Qualidade 

 

 A avaliação do questionário visa identificar a qualidade dos artigos em relação ao 

tema de acessibilidade e as questões foram as seguintes: “Cada artigo foi avaliado 

qualitativamente paralelamente ao processo de extração de dados. A avaliação resultou 

do preenchimento dos dados obtidos através do seguinte questionário de resposta 

booleana. 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

1? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

2? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

3? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

4? 
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 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

5? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

6? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

7? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

8? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

9? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

10? 

2.2.5 – Plano para Extração de dados 

 

 Keele (2007) afirma que o plano para a extração de dados é necessário para assinalar 

com precisão as informações registadas pelos investigadores dos estudos primários, logo 

o formulário para o plano de extração de dados regista as informações da seguinte forma: 

 ID do artigo 

 Data da extração 

 Título do artigo 

 Nome de autor, tipo de publicação e os detalhes 

 Quartil 

 Rank 
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2.3 – DEMONSTRAÇÃO METODOLÓGICA 
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Como referido anteriormente, foram analisados um conjunto de métodos a partir de 

um deles, a de Keele (2007) foi a que nos baseamos para desenvolver o nosso projeto. 

Esse projeto iniciou com a análise e identificação de 1223 artigos que após a 

implementação dos critérios de exclusão passaram para 1078. Posteriormente com a 

leitura de títulos e resumos mais a leitura de introdução e conclusão reduziram-se para 

236. Com a aplicação da avaliação de qualidade e a partir da implementação do plano de 

extração de dados sobraram 162 artigos sobre os quais foi desenvolvida a presente 

dissertação. 
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Este capítulo define uma caracterização sobre acessibilidade Web abordando os 

conceitos, terminologias e diretivas relacionadas com a acessibilidade Web. Define quais 

os mitos relacionados com o tema bem como as ferramentas utilizadas para a avaliação e 

recuperação de conteúdo Web acessível. Responde também às questões de investigação 

número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB  

 Nas últimas décadas, o termo de acessibilidade tem sido mencionado constantemente, 

não só na área da arquitetura/construção como também em diversas outras áreas das quais 

são exemplo as áreas da comunicação, lazer, trabalho e ensino. Basicamente os ambientes 

podem ser internos como ambientes externos, desde que qualquer tipo de pessoa possa 

ter acesso fisicamente ou virtualmente. 

 Apesar do termo “acessibilidade” ser normalmente associado a uma característica 

física ou mesmo edifícios, ao transpor este termo para as TIC, consegue-se afirmar que o 

mesmo diz respeito à criação de interfaces passíveis de serem utilizadas por todos os 

utilizadores, inclusive aqueles que possuem uma qualquer incapacidade ou deficiência 

(Cavender & Bigham, 2011). Logo, consegue-se supor que o termo definido pela 

existência de interface percetível e utilizável da mesma forma por todo o tipo de 

utilizadores é “Acessibilidade Web” (Gonçalves, Martins, & Branco, 2014; Martins, 

Gonçalves, & Branco, 2016; Pereira, Ferreira, & Archambault, 2015). 

 O W3C argumenta que a acessibilidade é um elemento fundamental da Web e que 

deve ser projetada tendo em conta todas as pessoas, independentemente do seu hardware, 

software, língua, cultura, localização, capacidade física ou mental. Tim Berners-Lee, 

arquiteto e diretor da WWW do W3C ressalta a importância tanto da acessibilidade como 

a capacidade da Web de forma a capacitar todos os utilizadores com deficiência 

afirmando que “ o poder da Web está na sua universalidade” e que o facto de todos 

poderem aceder à Web é um aspeto fundamental (Youngblood, 2014).   

 Para Fernandes, Costa, Duarte, and Carriço (2012) e Gonçalves, Martins, Martins, 

Pereira, and Mamede (2010) uma Web acessível significa que esta pode ser utilizada por 

todos os utilizadores independentemente das deficiências ou incapacidades que possam 

ter. Isso representa que não podem existir barreiras que tornem a interação impossível ou 

que não permitam aceder aos conteúdos disponibilizados (Li, Yen, Lu, & Lin, 2012; T. 
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Rocha et al., 2015). No entanto, segundo Pereira et al. (2015) ainda é percetível a 

existência destas. 

 São vários os autores que afirmam que todos os recursos Web necessitam de 

incorporar características de acessibilidade que permitam aos utilizadores com limitações 

funcionais usa-los por si só, ou usando tecnologias de apoio para o fazer (Babu & 

Sekharaiah, 2014; Pereira, Ferreira, Braga, Salgado, & Nunes, 2014; T. Rocha, Martins, 

Gonçalves, & Branco, 2016; Wentz et al., 2014). 

    A implementação de acessibilidade Web consiste em permitir que todos os indivíduos 

que possuam qualquer tipo de incapacidades, deficiência ou limitação possam perceber, 

compreender, navegar e interagir com a Web (Capra, Ferreira, da Silveira, & Ferreira, 

2012; Gonçalves, Martins, Branco, & Barroso, 2013; Rutter et al., 2007; Sánchez & 

Moreno, 2014). De forma a completar esta afirmação, Berners-Lee (2010) assume que o 

conceito de acessibilidade Web, representa o uso da Internet, por todos, 

independentemente das suas capacidades ou habilidades sociais, culturais e físicas.  

 Nos últimos anos, a acessibilidade Web passou de uma vertente teórica para um plano 

mais concreto e com repercussões assentes em bases regulamentares. Como prova desta 

afirmação, Ackermann, Vlachogiannis, and Velasco (2015) enunciam que a convenção 

da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência reconheceu a acessibilidade Web 

como um direito fundamental da pessoa e tem sido adotado por todos os estados membros 

da EU e pela própria CE. Em 2006, os ministros de 34 países europeus assinaram por 

unanimidade a Declaração de Riga que assume que as TIC têm de estar à altura de uma 

sociedade inclusiva e estabelece metas concretas para a inclusão de pessoas com 

deficiência incluindo o compromisso de fazer todos os sítios Web públicos em 

conformidade com as recomendações de acessibilidade do W3C. 

 3.1.1 – Acessibilidade Web e Usabilidade 

 

Ainda que à luz da literatura analisada, os conceitos de acessibilidade e usabilidade 

estejam caracterizados de forma individual, existem diversos autores que definem que 

eles estão interligados, ainda que essa interligação não seja propriamente clara. De 

seguida, apresentamos algumas perspetivas dessa dualidade. 

Nielsen (1994) afirma que o conceito de usabilidade é um grupo de conceitos 

tradicionalmente associado a cinco atributos tais como, capacidade de aprendizagem, 

eficiência, capacidade de memorizar, baixa taxa de erros e satisfação do utilizador. Estes 
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princípios podem ser especializados e decompostos em critérios, permitindo um grupo 

mais amplo de critérios de validação, métodos e ferramentas. Como resultado a 

usabilidade é sistemática e avaliada continuamente para cada vez mais ir melhorando. 

O padrão que é atualmente aceite pela comunidade de especialistas em usabilidade é 

a Norma Internacional ISO 9241, onde a qual pode ser vista como uma “medida em que 

um produto pode ser usado pelos utilizadores específicos para atingir metas especificas 

como a eficácia, eficiência e satisfação num contexto especificado” (ISO, 1997). 

Thatcher, Waddell, and Burks (2002) definem que a acessibilidade é um subconjunto 

da usabilidade, sugerindo que os problemas da acessibilidade são problemas particulares 

da usabilidade. No entanto os problemas da usabilidade afetam todos os utilizadores, 

independentemente de estes possuírem qualquer tipo de deficiência. 

De acordo com Shneiderman (2000) e Shneiderman (2003) estes propõem o conceito 

da usabilidade universal para abranger tanto a acessibilidade como a usabilidade. Afirma 

também que os acessos aos sítios Web não são suficientes para garantir que o uso seja 

bem-sucedido, sugerindo que a acessibilidade Web é um primeiro passo, mas não é o  

suficiente para a usabilidade universal. 

A acessibilidade é frequentemente vista como um subconjunto de usabilidade, mas 

para Pühretmair and Miesenberger (2005) a acessibilidade é mais do que um subconjunto, 

é um pré-requisito fundamental da usabilidade. Estes autores consideram também que 

uma página Web que não esteja acessível, tem grandes restrições na usabilidade, porque 

um determinado grupo de utilizadores não podem fazer uso dos serviços fornecidos pela 

página Web (Faria et al., 2016).   

Já de acordo com Nielsen and Loranger (2007) o termo usabilidade, criado na década 

de 80, é definido como um atributo de qualidade relativamente à forma rápida de como 

os utilizadores aprendem a utilizar alguma coisa, de qual a capacidade de se lembrar de 

como utilizar e o quanto gostam de a utilizar.   

Para Petrie and Kheir (2007) os conceitos de acessibilidade e usabilidade estão bem 

estabelecidos para os sítios Web e as interfaces do utilizador. Além disso, estes autores 

afirmam que podem existir diferentes relações possíveis entre os problemas encontrados 

pelos utilizadores com deficiência e sem deficiência. Acredita também que os problemas 

de acessibilidade e usabilidade podem ser vistos como dois conjuntos sobrepostos, que 

inclui três categorias: 
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 Os problemas que afetam apenas pessoas com deficiência que são chamados 

como “pura acessibilidade” 

 Os problemas que afetam somente pessoas sem deficiência que são chamados 

de problemas “pura usabilidade” 

 Os problemas que afetam pessoas com deficiência e sem deficiência que são 

chamados problemas de “usabilidade universal” 

De acordo com Matera, Rizzo, and Carughi (2006) e Lew, Olsina, Becker, and Zhang 

(2012) o conceito de acessibilidade pode ser visto como uma extensão e complemento do 

conceito de usabilidade, uma vez que estabelece as condições para os utilizadores 

atingirem metas relacionadas com a eficácia, com um alto nível de aquisição de 

conhecimento, sem negligenciar, ao mesmo tempo, a utilização de um determinado 

conteúdo Web num contexto especifico. 

3.2 – DIRETIVAS E STANDARDS DE ACESSIBILIDADE 

3.2.1 – Consórcio World Wide Web - W3C 

Para Sullivan and Matson (2000) ao longo da história da Web, têm sido propostos 

diversos padrões e diretivas para a acessibilidade de conteúdos Web por várias 

organizações, mas apenas um conjunto de diretivas de acessibilidade foi examinado pelos 

mais de 300 membros do Consórcio World Wide Web (W3C). A missão do W3C é 

promover a evolução e interoperabilidade da Web através do desenvolvimento de 

protocolos e normas comuns.  

Gonçalves et al. (2014) consideram que desde 1990, muitas organizações 

internacionais têm tido cada vez mais atenção na problemática de acessibilidade Web. 

Todos esses esforços levaram a vários desfechos diferentes, sendo um dos mais relevantes 

os regulamentos e as recomendações feitas de forma a desenvolver conteúdo Web 

acessível. Apesar do trabalho realizado pelas diversas organizações nacionais e 

internacionais, quem possui objetivos e resultados mais significativos é o Consórcio W3C. 

Desde 1999, este Consórcio já publicou vários regulamentos e recomendações no sentido 

de corrigir os problemas inerentes na acessibilidade Web (Correia et al., 2013).  

A WAI (Web Accessibility Initiative) refere que a acessibilidade Web significa que 

pessoas com algum tipo de deficiência podem utilizar a Web de maneira eficiente. Tendo 

em conta a sua definição, estas podem navegar, perceber, entender e interagir com a Web, 

bem como também participar para o seu crescimento (Avelar, Rezende, & Freire, 2015). 
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A questão de acessibilidade tem dois componentes principais, os componentes 

técnicos (relacionados com as ferramentas e conteúdos com que se trabalha) e com os 

componentes humanos, envolvendo então quem produz o conteúdo, os utilizadores finais 

e os programadores. Logo, para se conseguir colmatar todos os problemas relacionados 

com pessoas com deficiência, existem ferramentas para permitir a criação e modificação 

do conteúdo em páginas Web que devem ser todas acessíveis. Posto isto, a acessibilidade 

deve ser encarada como duas perspetivas, logo a WAI do W3C foi criada para resolver 

esta questão (Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira, & Ferreira, 2012; Martins et al., 

2009). São de salientar as seguintes diretivas (Baptista, Martins, Gonçalves, Branco, & 

Rocha, 2016; Martins et al., 2015; Villena, Ramos, Fortes, & Goularte, 2014): 

 WCAG – Web Content Accessibility Guidelines descreve as recomendações 

necessárias para tornar o conteúdo Web mais acessível. 

 ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines descreve orientações para 

a conceção de agentes de utilizadores para ajudar as pessoas com deficiência. 

 UAAG – User Agent Accessibility Guidelines são diretivas que definem como 

é que as ferramentas devem ajudar os programadores da Web a produzirem o 

seu conteúdo acessível. 

  

 A WAI visa promover um ambiente cooperativo garantindo conteúdo Web acessível 

a pessoas com deficiências desenvolvendo protocolos e linguagens de páginas Web de 

forma a assegurar comunicação entre os sítios Web suportando os diferentes hardwares. 

Além disso, as Diretivas de Acessibilidade para o Conteúdo Web (WCAG) foram 

desenvolvidas pela WAI, como sendo um padrão global de conteúdo Web acessível, 

explicando como fazer conteúdo Web mais acessível para pessoas com deficiência (Li et 

al., 2012). 

 As WCAG são resultado de ideias e discussões no grupo de trabalho WAI, uma vez 

que trabalham na direção de padrões de acessibilidade, oferecendo uma visão geral de 

diretivas, normas e guias de estilo para haver interação humano computador (HCI).A 

grande maioria dos WCAG contêm técnicas fundamentais para melhorar a programação 

de sítios Web para torna-los acessíveis a todos os utilizadores e todos os dispositivos, 

estabelecendo três diretivas (Leuthold, Bargas, & Opwis, 2008). 

 As Diretivas de Acessibilidade para o Conteúdo Web (WCAG) são o padrão 

reconhecido internacionalmente para a acessibilidade Web. No entanto, as evidências 



32 

 

sugerem que a conformidade com estes padrões de acessibilidade não garante 

necessariamente uma experiencia de utilizador satisfatório na Web. Há estudos que 

evidenciam que as diretivas dos sítios Web compatíveis podem ser inacessíveis para 

utilizadores específicos em ocasiões específicas (Aizpurua, Arrue, & Vigo, 2015). 

 As WCAG definem um conjunto de melhores práticas para o desenvolvimento Web 

e são a base para a maioria das ferramentas de avaliação. Estas ferramentas são uma boa 

base para avaliar o nível de conformidade de um determinado Website relativamente aos 

standards existentes. Alguns exemplos de ferramentas de avaliação são QualWeb v.4, 

Web Accessibility Checker v.5, Web Accessibility Evaluation tool v.6 e WaaT v.7 (Costa, 

Carriço, & Duarte, 2015). 

 A WAI publicou no inicio de 2001 a versão das WCAG 2.0 (Sohaib, Hussain, & 

Badini, 2011), tendo por base a versão WCAG 1.0, publicada em 1999 (Lazar et al., 2013), 

produzindo as seguintes modificações: 

 Organização mais eficiente; 

 Ajuste de prioridades de alguns postos de controlo; 

 Remoção, modificação ou acréscimo de novas exigências decorrentes da evolução 

tecnológica verificada desde as WCAG 1.0; 

 Incorporação das WCAG 1.0; 

 A aplicação de medidas resultantes da experiência adquirida na execução das 

WCAG 1.0.  

No processo de verificação de acessibilidade, Santarosa, Conforto, and Machado 

(2014) definiram os quatro princípios fundamentais para tornar o conteúdo Web acessível 

através das diretivas da WCAG 2.0: 

 Percetíveis – as informações e os componentes da interface devem ser percebidos 

pelos utilizadores; 

 Operável – os componentes da interface e o browser tem de permitir a interação, 

respeitando as especificidades do utilizador; 

 Compreensível – as informações e a operação da interface do utilizador deve ser 

compreendida pelo utilizador; 

 Robusto – o conteúdo deve ser suficientemente bem elaborado para que possa ser 

interpretado de forma concisa por vários utilizadores. 
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 Estes quatro princípios contêm um total de doze orientações. No âmbito de cada 

orientação, há um número variável de critérios de sucessos. Esses critérios são concebidos 

de modo a serem testados através de programas de computador ou testes humanos 

(Bradbard & Peters, 2010).  

 As métricas da acessibilidade são bastante importantes pois podem ser usadas em 

qualquer altura para se comparar recursos da Web. Ao utilizar as métricas definidas pelo 

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) consegue-se avaliar através dos 

seguintes valores de conformidade (Gonçalves, Martins, Pereira, & Mamede, 2010; Vigo 

& Brajnik, 2011): 

 Nível de conformidade A – Todos os critérios do nível 1 estão em 

conformidade 

 Nível de conformidade AA – Todos os critérios do nível 1 e 2 estão em 

conformidade 

 Nível de conformidade AAA – Todos os critérios do nível 1, 2, 3 estão em 

conformidade 

  

  De acordo com o W3C (2016a) a maioria dos sítios Web que estejam em 

conformidade com as WCAG 1.0 não necessitam de grandes mudanças significativas, 

senão nenhuma alteração, para estar em conformidade com as WCAG 2.0. As questões 

relacionadas com a acessibilidade são as mesmas, apenas existem algumas diferenças na 

organização e nos requisitos entre WCAG 1.0 e WCAG 2.0. 

  Prougestaporn (2010) afirma que as diretivas da WCAG 2.0 ajudam a criar conteúdo 

Web acessível de forma a que pessoas com deficiência visual acedam a qualquer sitio 

Web de forma eficaz garantindo que todas as operações fiquem funcionais através de um 

teclado, para facilitar a orientação dos utilizadores. 

 3.2.2 – International Organization of Standardization – ISO 

 A ISO definiu em 1998 a norma “ISO 9241”. Esta norma trata-se de um documento 

dividido em três partes, onde cada parte é um documento independente relacionado com 

o tema geral da norma, estabelecendo orientações para a qualidade no trabalho em 

sistemas interativos. A parte de 1 a 17 tem como título geral “Requisitos ergonômicos 

para o trabalho em escritório com terminais de vídeo”. A parte de 20 a 920, recebe o título 

geral de “Ergonomia da interação humano-sistema” (ISO, 1998). 

 De acordo com a ISO (1998), a orientação em usabilidade define três conceitos base: 
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 Usabilidade – Um produto pode ser utilizado por utilizadores específicos, de 

forma a atingir metas especificas tais como a eficácia, eficiência e satisfação num 

contexto de uso específico. 

 Eficácia – A exatidão e integridade com que os utilizadores atingem metas 

específicas. 

 Eficiência – Recursos gastos em relação à exatidão e integridade com a qual os 

utilizadores alcançam as metas. 

 Satisfação – Aceitabilidade e conforto de uso  

 

 A ISO estabeleceu um conjunto de normas conducentes à normalização necessária 

para esta área. Segundo Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira, and Ferreira (2013) as 

questões de acessibilidade ficaram normalizadas pelas “ISO TS-16071”, “ISO 9241-111” 

e “ISO 9241-171”. 

 O padrão ISO 9241-171 descreve requisitos para a “Orientação sobre acessibilidade 

de software”. Este documento define acessibilidade como a usabilidade de um serviço, 

produto, ambiente ou facilidade para pessoas que contenham a mais ampla variedade de 

capacidades (ISO, 2008).  

 As orientações da ISO, na acessibilidade de software (ISO 9241-171) estabelecem as 

normas da arquitetura do software de sistemas interativos para que esses sistemas possam 

alcançar o maior nível de acessibilidade possível e para aumentar a compatibilidade com 

tecnologias assistivas. Refere-se a três grandes princípios para a conceção de software 

acessível que devem ser usados em conjunto com os sete princípios do diálogo de ISO 

9241-110 (ISO, 2008). O primeiro destes princípios é a utilização equitativa que fornece 

os mesmos meios de uso para todo o tipo de utilizadores, o segundo é a aptidão para a 

mais ampla gama de uso onde as soluções devem ser projetadas de modo a serem úteis, 

aceitáveis e acessíveis ao maior número de utilizadores, tendo em conta as suas 

habilidades especiais, diversidade de tarefas, circunstâncias económicas e sociais, por fim, 

o terceiro princípio é a robustez onde o software deve ser planeado para ser mais robusto 

possível de forma a permitir utilizar tecnologias de apoio atuais ou futuras. O software 

pode promover a integração das tecnologias de apoio, fornecendo informações que podem 

ser interpretadas pelas tecnologias de apoio (Gonçalves et al., 2012). 

 



35 

 

 3.2.3 – Secção 508 

 

A secção 508 da lei da reabilitação foi assinada em 1998 e entrou em vigor em 2001, 

estabeleceu requisitos para sítios Web do governo federal de forma a estarem acessíveis 

para pessoas com deficiências. Esta, exige que pessoas com deficiências que procuram 

informações ou serviços de um departamento federal possam ter acesso a informações e 

dados, tal como qualquer pessoa consegue (GSA, 2016a). 

 Solid (2016) afirma que nos termos do artigo 508, as agências federais são obrigadas 

a fornecer aos utilizadores com deficiência conteúdo acessível para que estes tenham 

igual acesso de conteúdo comparando com pessoas sem deficiência, a menos que isso 

produza uma sobrecarga para a organização. Aplica-se especificamente aos produtos 

eletrónicos e de tecnologia de informação desenvolvida, adquirida ou mantida por uma 

agência federal.  

A introdução da eletrónica nas agências federais, fez com que a necessidade de se tornar 

acessível a todos se tornasse clara. A fim de satisfazer esta necessidade, em 1998, o 

congresso dos EUA alterou esta regulamentação, obrigando a que todas as agências 

federais transformassem as referidas tecnologias acessíveis a todos os cidadãos, incluindo 

aqueles com deficiências. Através da aplicação desta lei, o Congresso dos EUA destina-

se a remover todos os diferentes tipos de barreiras para que as pessoas com deficiência 

beneficiem destas mesmas tecnologias e de uma nova gama de oportunidade (ITAW, 

2015; USAB, 2015). 

De acordo com Olalere and Lazar (2011), as primeiras versões das especificações das 

técnicas do conteúdo Web para o governo federal dos Estados Unidos, foram os 

regulamentos para a secção 508 da lei da reabilitação e obtiveram-se através da WCAG 

1.0. Como se formou a versão WCAG 2.0 o governo passou por um processo de 

regulamentação para atualizar as regulamentações da secção 508.  

Pelo GSA (2016b) (Government wide Section508 Accessibility Program) quem se torna 

responsável por fazer cumprir as exigências da secção 508 são os indivíduos com 

deficiência, pois podem apresentar uma queixa ou mover uma ação civil na Justiça 

Federal pelo incumprimento das exigências da secção 508. 
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3.3 – ACESSIBILIDADE MÓVEL 

 

 Os dispositivos móveis são atualmente uma das ferramentas mais importantes para a 

criação e manutenção de laços sociais. Estes dispõem de um grande conjunto de 

aplicações e funcionalidades que os convertem numa grande e poderosa ferramenta de 

comunicação final. A incapacidade de operar esses dispositivos é suscetível de excluir as 

pessoas de oportunidades de diferentes domínios, tais como, trabalho, entretenimento, 

saúde, compras, transportes (Nicolau, Guerreiro, & Guerreiro, 2014). A utilização de 

sistemas computacionais disponíveis com vários tipos de interfaces, como a Web ou 

dispositivos móveis, tornou-se um dos meios mais utilizados para fornecer acesso a 

serviços, notícias e todos os tipos de informação utilizada por pessoas nas suas vidas 

diárias. Logo, é de extrema importância que todas as pessoas possam utilizar estes 

serviços, incluindo pessoas com algum tipo de limitação (Serra, Carvalho, Ferreira, Vaz, 

& Freire, 2015). 

Tendo em conta Zhou, Bensal, and Zhang (2014) o crescimento explosivo de 

utilizadores com aparelhos móveis e a crescente necessidade de acesso à informação faz 

com que o uso da Web nos dispositivos móveis seja uma prática comum.  

Para Serra et al. (2015) a utilização de sistemas computacionais disponíveis com 

vários tipos de interfaces, como a Web ou dispositivos móveis, tornou-se um dos meios 

mais utilizados para fornecer acesso a serviços, noticias, e todos os tipos de informação 

utilizada por pessoas nas suas vidas diárias. Logo, é de extrema importância que todas as 

pessoas possam utilizar estes serviços, incluindo pessoas com deficiência. 

 De acordo com W3C (2016b) a acessibilidade móvel deverá contemplar aplicações 

cuja usabilidade permita a pessoas com deficiência, a utilização de equipamentos móveis. 

O trabalho de WAI nesta área inclui as pessoas que utilizam uma ampla gama de 

dispositivos para interagir com a Web como telemóveis, tablets, TVs e muito mais. Assim, 

a WAI tem trabalhado para melhorar as tecnologias para a acessibilidade móvel, 

incluindo: 

 IndieUI (Independent User Interface) é uma forma de todas as ações do 

utilizador serem comunicadas às aplicações Web, incluindo aplicações móveis. 

Logo, vai ser mais fácil as aplicações trabalharem para uma ampla gama de 

dispositivos, incluindo tecnologias de apoio. 
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 WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) é uma maneira de tornar 

o conteúdo Web mais acessível, especialmente conteúdo dinâmico. Aplica-se 

a aplicações Web que possam ser acedidas em dispositivos móveis. 

  

Para superar a falta de consciencialização sobre a Web móvel e com o objetivo de 

unir os critérios tendo em conta as boas práticas de usabilidade para dispositivos móveis, 

os MWBP (Mobile Web Best Pratices) 1.0 foram lançados em 2008 pelo W3C (Chuter 

& Yesilada, 2009). Tendo em conta Vigo, Aizpurua, Arrue, and Abascal (2008) esta 

iniciativa tem por base as WCAG 2.0 mas o seu âmbito é limitado às orientações que têm 

impacto nos dispositivos móveis, sendo possível a execução de testes de orientação 

automática a partir do mobileOK basic através da sua conformidade. Estes testes definem 

um subconjunto de melhores práticas para fornecerem uma experiencia melhor aos 

utilizadores  

 Clegg, Bailey, and Gkatzidou (2014) complementam, afirmando que o WCAG 2.0 e 

as melhores práticas com MWBP 1.0 são diretivas que fornecem documentação e suporte 

para garantir conteúdo Web acessível, especialmente para aqueles com deficiência. 

Apesar de potenciais limitações, as orientações são geralmente consideradas uma 

ferramenta importante na sensibilização para a acessibilidade, estabelecendo a sua 

importância e orientando os programadores no desenvolvimento de sítios Web que 

suportam a acessibilidade  

 Os especialistas criaram o MWBP através da seguinte iniciativa MWI (Mobile Web 

Initiative). Esta diretriz é um defina por Lopes, Bandeira, Carriço, and Van (2010) como 

o conjunto de verificação de pontos, para realizada pelos programadores e designers, de 

forma a saber se todos os dados dos sítios Web estão habilitados para os telefones, desde 

que tenham navegador Web disponível. Consideram também que o MWBP é definido em 

5 categorias agrupando estas orientações nas suas propriedades funcionais: 

 Comportamento geral 

 Navegação e links 

 Layout de páginas e conteúdos 

 Definição da página 

 Entrada do utilizador 

De acordo com Qiu, Zhang, and Huang (2006) a apresentação da informação é crucial 

para melhorar a experiência que o utilizador tem com o ambiente móvel. Por exemplo, 
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Adipat, Zhang, and Zhou (2010) afirma que foram desenvolvidas uma série de técnicas 

para propor uma abordagem hibrida como por exemplo o sumário ser apresentado em 

texto hierárquico e as palavras-chave com cores coloridas. 

 Zhou et al. (2014) definiram quatro problemas fundamentais que serão representados 

de seguida: 

 Tamanho do ecrã pequeno 

 Entrada de texto reduzida  

 Falta de dispositivos que contenham um apontador 

 Baixa largura de banda 

 

3.4 – MITOS DA ACESSIBILIDADE WEB 

Depois de aplicadas todas as diretivas relativamente à acessibilidade Web e sabendo 

que o uso destas não só garante que milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou 

incapacidade podem aceder a sítios Web de forma adequada, pode afirmar-se que o fazem 

sem qualquer tipo de restrições.  

De acordo com Henry (2006), há um aspeto que deve ser esclarecido sobre a 

acessibilidade Web, que é aprender a separar os mitos da realidade. 

Segundo Zeldman (2003) , são muitos os mitos, e de seguida serão apresentados os 

mais comuns: 

 

Mito 1 – As páginas com conteúdo acessível devem ser simples e compostas 

apenas por texto. 

As tecnologias assistivas não eram capazes de lidar com páginas Web com um design 

complexo. Considerava-se quase impossível criar uma página que fosse visualmente 

atrativa, complexa, dinâmica e ao mesmo tempo acessível. Foi devido a estas razões que 

se criou o primeiro mito (Henry, 2006). 

Um dos grandes objetivos das recomendações para a acessibilidade Web não são o de 

delimitar o aspeto gráfico das páginas Web, mas sim de as melhorar, além de possibilitar 

o uso de tecnologias avançadas (Bartlett 1999). 

Já Rutter et al. (2007) afirmam que a maioria dos sítios Web que incidiam sobre a 

acessibilidade Web eram realmente monótonos e chatos, mas isso não era devido às 
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limitações da acessibilidade mas sim porque as organizações que desenvolviam sítios 

Web com acessibilidade não tinham recursos para desenvolver um bom design. 

 

Mito 2 – Desenvolver uma página Web acessível é difícil, dispendioso e consome 

muito tempo. 

Muitas pessoas comentam que para criar uma página Web acessível e interoperável 

demora muito mais tempo do que criar uma página sem essas recomendações. Para 

Bartlett (1999) se comparássemos esse argumento com a realização de um livro seria o 

mesmo que dizer: “Se eu escrever um livro e não tiver em conta a gramática e ortografia, 

termino rapidamente” ou seja, o tempo que se gasta nessas atividades não pode ser 

considerado em vão. 

 

Mito 3 – As versões só com texto são soluções aceitáveis. 

As versões somente em texto referem-se a paginas sem imagens ou gráficos, e muitas 

vezes com o layout de uma só coluna, sem cores e com um nível de interação simplificado. 

De acordo com Henry (2006)  estas, já deviam ter desaparecido há muito tempo, mas 

infelizmente ainda existem e não são soluções de acessibilidade devido ao facto de ser 

difícil distinguir a partir de conteúdo, com design e cores diferentes torna-se mais fácil 

pesquisar. 

 

Mito 4 – Pessoas com deficiência não utilizam a internet. 

Quem desenvolve as páginas Web muitas vezes afirma que conhece muito bem os 

seus utilizadores e que nenhum deles tem alguma deficiência. No nosso ponto de vista, é 

impossível saber se o sitio Web tem utilizadores com algum tipo de deficiência se não 

garantir o mínimo de acessibilidade Web (C. Rocha, Campo, Chaves, & Machado, 2012). 

 

Mito 5 – As ferramentas de avaliação da acessibilidade podem determinar a 

acessibilidade e conformidade com as normas. 

Tendo em conta Henry (2006) as ferramentas de avaliação são uma grande ajuda e 

podem reduzir tempo quando toca a avaliar um sitio Web, mas nenhuma delas é capaz de 

determinar se um sitio Web é acessível ou segue todas as orientações de acessibilidade. 

Para haver uma avaliação eficiente é necessário fazer uma triagem técnica com pessoas 

competentes na área da acessibilidade, reunir pessoas com deficiência e fazer a avaliação 

ao sitio Web junto delas e, por fim, utilizar então as ferramentas de avaliação. 
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Mito 6 – Carga do servidor. 

Errado, as técnicas de acessibilidade muitas vezes reduzem a carga do servidor, 

reduzindo assim a necessidade de servidores adicionais e aumentando a velocidade do 

download (Rutter et al., 2007). 

 

 Mito 7 – Não garantem interoperabilidade.  

 A acessibilidade Web permite que o conteúdo seja utilizado em diferentes 

configurações, incluindo diferentes navegadores, sistemas operativos e dispositivos. Hoje 

em dia, cada vez mais as empresas se interessam pela interoperabilidade Web bem como 

a independência do dispositivo, isto é, o desenvolvimento de sítios Web que trabalham 

com várias tecnologias, dispositivos…(Rutter et al., 2007) . 

 

 Mito 8 – Não está preparada para as tecnologias avançadas. 

A acessibilidade Web pode ajudar as organizações a ter tecnologias Web avançadas 

e a estarem preparadas para as futuras tecnologias (Rutter et al., 2007). 

  

3.5 – FERRAMENTAS DA ACESSIBILIDADE WEB 

  

3.5.1 – Ferramentas de Avaliação 

 

 A avaliação de acessibilidade dos sítios Web é um processo de avaliação para verificar 

a conformidade de um site com as orientações estabelecidas pelas organizações das 

normalizações (Reid & Snow-Weaver, 2008; Yesilada, Brajnik, Vigo, & Harper, 2012). 

Como sabemos, muitos estudos recentes mostram que muitos sítios Web ainda não estão 

acessíveis para as pessoas com deficiência (Burgstahler, Jirikowic, Kolko, & Elliot, 2004; 

Kern, 2008). Os especialistas, por exemplo, programadores realizarem avaliações 

manuais ou automáticas. Na avaliação manual, o especialista analisa manualmente as 

paginas da Web para ver se encontra, eventualmente problemas (Lopes, Van Isacker, & 

Carriço, 2010). A avaliação automática verifica a conformidade com as diretivas que 

utilizam software e este geralmente minimiza a necessidade da intervenção humana. 

Além disso, o teste automático é escalável e objetivo. No entanto, a avaliação automática 

te algumas limitações, como por exemplo não é tao profunda como a avaliação ao 

utilizador nem é tão completa. 
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Quando se desenvolve ou restrutura um sitio Web, é necessário que haja avaliações 

de acessibilidade, tanto no inicio como durante todo o processo de desenvolvimento, pois 

assim consegue-se identificar mais cedo os problemas de acessibilidade, conseguindo 

então uma solução mais fácil. Hoje em dia, existem algumas ferramentas de  que auxiliam 

na tarefa de avaliação, contudo, nenhuma ferramenta pode determinar, por si só, se um 

sitio Web cumpre as todas as diretivas de acessibilidade, é necessário haver avaliações 

manuais para determinar se um sitio Web é realmente acessível ou não (W3C, 2005a).  

Avaliar a acessibilidade de uma página Web para utilizadores com deficiência requer 

uma variedade de conhecimentos e perspetivas. Uma avaliação eficaz e abrangente da 

acessibilidade Web requer mais do que executar uma simples ferramenta de avaliação. 

Vigo, Brown, and Conway (2013) confirmam que contando com os testes automatizados 

por si só pode ter efeitos negativos e consequências indesejáveis. Uma boa avaliação 

requer que quem avalia tenha conhecimentos em tecnologias, ferramentas de avaliação 

automatizadas, barreiras de acessibilidade, tecnologias de apoio e estratégias para avaliar 

pessoas com deficiências. Enquanto a conformidade é importante, avaliar utilizadores 

pode ajudar na identificação de problemas de acessibilidade e usabilidade que não seriam 

encontrados de outra maneira. No entanto, Aizpurua, Arrue, Harper, and Vigo (2014) 

alerta para o facto de que um sitio Web com um numero significativo de problemas com 

diretivas pode ser interpretado como acessível, e pelo contrario, alguns utilizadores 

podem não interpretar um sitio Web altamente acessível como acessível. 

 De acordo com Gay and Qi Li (2010)  “AChecker” é uma ferramenta online que avalia 

os sítios Web de acordo com a secção 508 e WCAG 2.0. Avalia de forma semi-automática, 

uma vez que não é possível verificar todas as orientações. Esta necessita de uma avaliação 

humana para se tomar a decisão final sobre o nível de acessibilidade. 

 WAVE (2001) é uma ferramenta de avaliação desenvolvida pela Web Aim. Esta dá 

uma representação visual da página que está a ser avaliada com notificações amarelas 

indicando quais os erros presentes. Informa com notificações do lado direito quais os 

problemas de acessibilidade enquanto que do lado esquerdo fornece um resumo dos 

problemas encontrados. Produz um relatório lateral que contém o número e possíveis 

erros, juntamente com uma breve explicação de cada um deles. Não é uma ferramenta de 

reparo de erros e não mostra quais as diretivas implementadas. 

 TAW  é uma ferramenta de acessibilidade gratuita desenvolvida pela Fundação do 

Centro Espanhol para o Desenvolvimento da Informação e Comunicação nas Astúrias 

(CTIC). Esta tem uma versão em Inglês e outra em Espanhol e testa a acessibilidade de 
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acordo com a WCAG 2.0 e ambiente mobile. Os problemas de acessibilidade produzidos 

por TAW podem ser de três categorias, tais como, problemas, avisos e não revista. Os 

erros da não revista não tem opções de reparação. A ferramenta TAW 3 foca-se apenas 

na página inicial de cada sitio Web e desenvolve por cada uma um relatório simples. Esta, 

já foi utilizada para investigar o setor da educação em Portugal (Gonçalves, Martins, 

Pereira, Santos, & Cota, 2013). 

 “AcessWeb – Barómetro da Acessibilidade Web em Portugal” tem como objetivo 

global a criação de uma plataforma tecnológica que permita evoluir o nível de inteligência 

e conhecimento extraído dos estudos avaliativos da acessibilidade Web e assim permitir 

que sejam atingidos indicadores e relatórios que possam ser passados aos proprietários 

dos sítios Web para que eles possam melhorar do ponto da acessibilidade, usabilidade e 

compatibilidade (Gonçalves, Martins, Branco, Pereira, et al., 2015; Martins, Gonçalves, 

Branco, et al., 2016). 

O “AccessMonitor” é uma ferramenta automática que verifica os sítios Web de acordo 

com as diretivas de acessibilidade WCAG 2.0 do W3C. Este, funciona integralmente na 

Web e não requer qualquer tipo de instalação, nem depende de um qualquer browser ou 

sistema operativo. Corre em qualquer dispositivo desde que este contenha algum 

navegador Web, é integralmente universal. 

 “508 Checker” é uma ferramenta gratuita que tem como objetivo analisar os sítios 

Web que estejam em conformidade com a secção 508 apenas. Dá também sugestões de 

como o tornar compatível com esta norma. 

 A ferramenta “Automated Accessibility Testing Tool – AATT” foi criada pelo PayPal 

e utiliza as normas tanto da W3C como Secção 508 e ISO. É uma ferramenta opensource 

e a sua linguagem é o inglês.  

 De seguida serão apresentadas ferramentas existentes para avaliação dos sítios Web 

em conformidade com as normas WCAG 2.0, ISO, Secção 508. A W3C (2005b) fornece 

uma lista de ferramentas de avaliação de forma a corresponder às necessidades especificas 

de cada pessoa.  
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Ferramenta Idioma Fundação WCAG 

2.0 

ISO Secção 

508 

Gratuita 

508 Checker Inglês Formstack - x x Sim 

A11Y 

Compliance 

Platform 

 

Inglês 

Bureau of 

Internet 

Accessibility 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Não 

Accessibility 

Bookmarklets 

 

Inglês 

University of 

Illinois and 

Pixo 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Accessibility 

Checker 

Inglês 

Holandes 

CKSource X X X Não 

Accessibility 

Checklist 

Inglês Elsevier X X X Sim 

Accessibility 

Color Wheel 

Inglês 

Francês 

Italiano 

Japones 

 

Giacomo 

Mazzocato 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Accessibility 

Developer 

Tools 

Inglês Google 

Accessibility 

X - - Sim 

Accessibility 

Management 

Platform 

(AMP) 

 

Inglês 

 

SSB BART 

Group 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Não 

Accessibility 

Viewer 

Inglês The Paciello 

Group 

X X X Sim 

Accessible 

email 

Inglês Measuremail X - - Sim 

AccessIn  

Inglês 

Digital 

Accessibility 

Centre 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Não 

AccessLint 

Rubygem 

Inglês Cameron 

Cundiff 

X - - Sim 
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AccessMonitor  

Português 

Fundação para 

a Ciência e a 

Tecnologia 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

 

AChecker 

Inglês 

Alemão 

Italiano 

Inclusive 

Design 

X X X Sim 

 

 

 

 

Acrobat XI 

Pro 

Português 

Chines 

Inglês 

Francês 

Alemão 

Espanhol 

Ucraniano 

Russo 

 

 

 

 

Adobe 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Não 

 

AInspector 

Sidebar 

 

Inglês 

University of 

Illinois 

Urbana-

Champaign 

 

X 

 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Asqatasun Inglês 

Francês 

Espanhol 

 

Asqatasun.org 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

aXe Inglês Deque 

Systems 

X X X Sim 

ColorTester Inglês 

Japonês 

Alfasado X - - Sim 

CommonLook 

Office 

Professional 

 

Inglês 

NetCentric 

Technologies 

 

- 

 

X 

 

X 

 

Não 

COMPLYFirst 

Professional 

Inglês Odellus 

Corporation 

X X X Não 

 

Contrast 

checker 

Inglês 

Alemão 

Francês 

Jorge 

Rumoroso 

 

 

X 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Sim 
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Italiano 

Espanhol 

Cynthia Says Inglês HiSoftware X X X Sim 

DaSilva Português Acessibilidade 

Brasil 

X - - Sim 

Examinator Espanhol Carlos 

Benavidez 

X - - Sim 

WCAG 

Compliance 

Auditor 

 

Inglês 

 

Funnelback 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Não 

WAVE Inglês WebAIM X X X Sim 

WorldSpace Inglês Deque 

Systems 

X X X Não 

Tabela 2 - Ferramentas de avaliação de acessibilidade apresentadas pelo W3C, ISO e Secção 508 

 

3.5.2 – Ferramentas de Reparo 

 

Também existem ferramentas de reparo que corrigem os erros automaticamente, 

apesar destas não identificarem os problemas. Estas não são tão comuns como as 

ferramentas de avaliação devido ao facto de que o processo de reparação é muito mais 

complexo do que a avaliação (Fernandes & Carriço, 2012). 

 HTML Tidy (2008) é uma ferramenta gratuita capaz de fixar automaticamente 

problemas HTML simples e identificar alguns potencias problemas de acessibilidade. 

Esta permite que a entrada seja feita através de três formas, como um URL, como código 

HTML direto escrito ou colado na zona de texto ou como um arquivo enviado. Permite 

que o utilizador selecione varias opções relacionadas com o processo de reparação. 

Depois de carregar o código HTML e selecionado a opção “Tidy” os reparos são 

efetuados. 

 A IBM mais propriamente o Projeto de Acessibilidade Social tem uma ferramenta de 

reparo, logo um utilizador que tenha dificuldade em utilizar uma página Web comunica 

com quem desenvolve para corrigir a situação. A comunicação é muito lenta e 

sobrecarrega todos os programadores com muitos pedidos feitos pelos utilizadores. A 



46 

 

solução estabelecida consiste em permitir que os problemas a resolver sejam efetuados 

por uma comunidade de membros, em vez de um único programador. 

 De acordo com Islam and Bouwman (2016) a IWAET é uma ferramenta de reparo 

que implementa as diretivas WCAG 2.0. As principais funções desta são a categorização 

e reparo de erros de acessibilidade. Logo, para este propósito, foi necessário criar uma 

base de dados com todo o tipo de erros bem como a sua solução. Esta ferramenta é 

introduzida numa interface interativa automatizada que facilita o teste de acessibilidade 

com a opção de reparo. Quando os erros de acessibilidade são resolvidos, os resultados 

obtidos podem ser exportados para o arquivo ou impressos. 
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CAPITULO IV – DIFERENTES 

PERSPETIVAS SOBRE O TEMA DE 

ACESSIBILIDADE WEB  
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Torna-se importante saber o porquê das empresas - que desenvolvem, que fornecem 

serviços de consultadoria e desenvolvimento de software e as responsáveis pelas 

manutenção das páginas Web - não desenvolverem o conteúdo Web de forma acessível. 

Com isto, nesta secção iremos enunciar as perspetivas por parte das empresas e 

utilizadores. E, por fim, descrevemos problemas de acessibilidade Web, bem como alguns 

desafios que todos devem atingir para garantir acessibilidade Web. Este capítulo é 

também resposta às questões de investigação número 7, 8, 9, 10. 

 

4.1 – PERSPETIVAS DAS EMPRESAS 

 

Quando se fala na questão de acessibilidade Web estamos perante um fator bastante 

importante para que se consiga garantir a inclusão social tanto no mercado de trabalho, 

como na vida ativa da população em geral, principalmente aquela que possua qualquer 

tipo de deficiência. Logo, as empresas são parte fulcrais na missão de melhorar os níveis 

de acessibilidade Web, pois pode trazer diversos benefícios às organizações, não só no 

âmbito ético/moral como também no âmbito económico (Martins, Gonçalves, Oliveira, 

Cota, & Branco, 2016). 

A maior parte da literatura sobre acessibilidade Web debruça-se principalmente sobre 

as normas que afetam a acessibilidade, pelas ferramentas e pela implementação da 

acessibilidade Web. Para além disso, existem vários investigadores que estudam a 

acessibilidade Web sobre a perspetivas das empresas. 

Tendo em conta Oh and Chen (2015) as empresas são entidades que expressam 

responsabilidade social e a acessibilidade Web é um elemento fundamental na forma de 

demonstrar o compromisso em fornecer igualdade de oportunidades, o que passa a ser 

parte integrante da estratégia da empresa na manifestação de preocupações sociais e não 

apenas legais, comerciais, económicas ou tecnologias. 

T. Rocha, Bessa, Gonçalves, Peres, and Magalhães (2012) realizaram uma pesquisa 

que teve como objetivo compreender a realidade social e económica dos indivíduos que 

apresentaram algum tipo de deficiência ou incapacidade. Com este estudo, os autores 

foram capazes de concluir que a grande maioria dos indivíduos analisados estão 

desempregados ou não têm qualquer atividade económica, mas recebem complementos 

governamentais monetários de forma a sobreviver. Ao reconhecer este facto, pode-se 

perceber que as empresas que não implementam sítios Web acessíveis estão a 
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negligenciar diretamente uma quota de mercado que, devido às suas deficiências, são 

propensas a adotar e usar esses sítios Web. 

A parte da dimensão económica é fulcral, pois caso um sitio Web não adote 

tecnologias que permita a interação de pessoas com algum tipo de deficiência com as 

plataformas, exclui um grupo de consumidores com potencial económico logo de partida 

e consegue trazer prejuízos às organizações (T. Rocha et al., 2012). Hoje em dia, temos 

acesso a imensos estudos que comprovam a potencia total de compras das pessoas com 

deficiência e estimam em milhões de euros anuais (Bureau, 2016). Logo, isto vem a 

provar que um sitio Web com problemas de acessibilidade nos sítios Web perde uma 

grande parte do valor económico de uma empresa (Gonçalves, Martins, Branco, González 

Castro, et al., 2015; Gonçalves, Martins, Branco, Perez-Cota, & Oliveira, 2016; 

Gonçalves, Martins, Pereira, Cota, & Branco, 2016; Peixoto, Martins, Gonçalves, & 

Branco, 2016). 

De acordo com Martínez, De Andrés, and García (2014), a acessibilidade Web é um 

compromisso voluntario das empresas e esta pode trazer benefícios estratégicos para uma 

empresa, tais como o aumento de desempenho operacional. Apesar desses benefícios, há 

estudos que apresentam diversas lacunas nos sítios Web das empresas (Gonçalves, 

Martins, Pereira, Oliveira, et al., 2013). Hoje em dia, existem imensos regulamentos e 

diretivas, como já foi apresentado neste trabalho, mas ainda é bastante difícil de conseguir 

e muito mais de manter os níveis elevados de qualidade no processo de manutenção e 

desenvolvimento (Miñón, Moreno, Martínez, & Abascal, 2014). 

Algumas organizações lideres do setor privado e público, em 2008, juntaram-se e 

formaram a Business Taskforce on Accessible Technology (TAT) de modo a criar um 

modelo comum para a acessibilidade nas TIC. O Accessibility Maturity Model (AMM) 

surgiu em 2010, com o objetivo de ajudar as organizações a desenvolver os seus planos 

de modo a melhorar a acessibilidade (Silva & Alturas, 2015). 

 

4.2 – PERSPETIVAS DOS UTILIZADORES 

 

De acordo com Issa, Mojahid, Oriola, and Vigouroux (2010) tanto os utilizadores com 

problemas de visão como os outros, conseguem ter acesso ao mundo virtual através de 

técnicas para fins especiais, como leitores de ecrã ou navegadores facilitando assim o 

acesso aos dados da Web. No entanto, consideram que os utilizadores com deficiência 
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visual ainda têm certas dificuldades de acesso porque a maioria das páginas Web estão 

cada vez mais baseadas em informações visuais e desenhos gráficos. 

Tendo em conta Kowtko (2012), o número de pessoas idosas utilizadoras de 

computador tem vindo a registar um incremento significativo originando uma maior 

procura de tecnologias de apoio. Estas, não só ajudam a melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos com algum tipo de deficiência como ajudam os utilizadores idosos a manter a 

relação com a família (Martins, 2014). 

Semaan, Tekli, Issa, Tekli, and Chbeir (2013) afirmam que os problemas dos dados 

da acessibilidade Web bem como a navegação para os utilizadores com problemas visuais 

tornaram se num alvo de pesquisa ativo na última década. Consideram que muitas 

técnicas foram criadas para resolver alguns problemas tanto a nível de hardware como 

software. 

Cada vez mais se compartilha grandes volumes de informações na Web através das 

redes sociais o que muitas vezes acaba por confundir a interação dos utilizadores na Web 

(Martins, 2014; Martins, Gonçalves, Santos, & Pereira, 2012). Além disso, os utilizadores 

constituem uma entidade altamente heterógena, com diferentes necessidades e exigências 

(Raufi, Ferati, Zenuni, Ajdari, & Ismaili, 2015). Kane, Shulman, Shockley, and Ladner 

(2007) afirmam que existem estudos que mostram que a Web está cada vez mais a tornar-

se menos acessível, mas contrapondo esta ideia Lunn and Harper (2011) argumentam que 

nos dias de hoje consideram que cada vez mais se tem feito vários esforços para que haja 

tratamento no que toca às barreiras de acessibilidade existentes na Web. 

Power, Freire, Petrie, and Swallow (2012) completam afirmando que na sociedade da 

informação, a Web fornece às pessoas a capacidade de ver noticias, comércio e 

informação social a qualquer instante. No entanto, nem todas as pessoas podem usar estes 

grandes recursos de informações de forma igual. Continua a haver sítios Web que não são 

acessíveis logo nem todas as pessoas podem ter acesso. 

O crescimento explosivo dos utilizadores com aparelhos móveis e a crescente 

necessidade de acesso à informação ubíqua de utilizar a Web faz com que esta seja uma 

prática comum. A eficácia desta depende de muitos fatores, entre eles as propriedades 

visuais, como as cores de conteúdo da Web que pode influenciar significativamente a 

experiência do utilizador. No entanto, quem desenha os sítios Web pode não ser 

especialista em acessibilidade Web e usabilidade, logo não está ciente sobre os impactos 

que pode ter na experiencia dos utilizadores (Zhou et al., 2014). 
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Pirsa et al. (2015) também concorda que a nova geração de dispositivos móveis 

oferece um grande potencial para os utilizadores como ferramentas de apoio diário por 

causa das suas habilidades tecnológicas, mas também para as pessoas que cuidam de 

utilizadores com deficiência e idosos sobre o monitoramento continuo do seu estado de 

saúde. Mas, ao mesmo tempo, esses dispositivos muitas vezes apresentam uma barreira 

para as pessoas com deficiência visual, auditiva, problemas cognitivos e motores. 

 

4.3 – PROBLEMAS E DESAFIOS  DA ACESSIBILIDADE  

 

 4.3.1 – Problemas 

 

As diretivas de acessibilidade são na maioria das vezes ignoradas pelos 

programadores, pois de acordo com Semaan et al. (2013) apenas 6,8% dos sítios Web em 

todo o mundo estão em conformidade com estas orientações. O responsável por 

desenvolver as páginas Web muitas vezes criam formulários complexos, não seguindo 

assim as diretivas de acessibilidade, de forma a serem corretamente acessíveis por uma 

determinada ordem, utilizando por exemplo navegadores com voz. 

A lista de limitações físicas a considerar é muito grande, alguns são representados por 

utilizadores cegos, utilizadores com capacidade de visão reduzida, utilizadores daltónicos, 

utilizadores surdos. Utilizadores com problemas cognitivos, utilizadores com problemas 

de mão e por aí diante. Apesar desta lista ser vasta, infelizmente nem todos os 

especialistas em acessibilidade Web contemplam todas estas limitações. 

De acordo com Gonçalves, Pereira, Martins, Mamede, and Santos (2011) os 

problemas estão relacionados com o facto de haver pouca sensibilidade para a temática 

por parte das empresas, gestores de topo e profissionais ligados à informática e ao 

desenvolvimento Web. O facto de haver uma exequibilidade de aplicação das normais, 

pois existem algumas queixas apresentadas em diversos estudos sobre a razão de ser de 

algumas das normas e do esforço envolvido na sua aplicação. Falta também legislação 

para o setor privado ao contrario do que acontece com o setor publico e deviam dar certos 

incentivos que poderiam ajudar a garantir acessibilidade. Existe também um 

desconhecimento do número de pessoas implicadas e do seu valor económico. 

Os problemas de acessibilidade podem ser identificados através de regras de 

identificação adequada. Surgem através de alguma violação de qualquer regra de 

identificação que está associada a uma lista de verificação utilizada para verificar a 
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conformidade de uma página para alguns critérios de sucesso de acessibilidade, este é 

definido em relação a uma orientação de acessibilidade. 

Um processo para identificar e corrigir problemas existentes de acessibilidade 

consiste em três fases: Fase da identificação, da validação e a lista de dispositivos de 

hardware ajudam na acessibilidade. 

Na fase de identificação, o código fonte das páginas Web existentes é analisado 

estaticamente a fim de encontrar ocorrências de regras de identificação, estas revelam um 

problema de acessibilidade potencial, ou seja, uma violação de algumas diretivas de 

acessibilidade. 

A fase de validação é necessária para estabelecer se os potenciais problemas de 

acessibilidade revelados na fase de identificação são as causas dos problemas de 

acessibilidade reais para a categoria de qualquer utilizador. 

A validação pode ser efetuada por uma análise do código fonte da página, a fim de 

observar todas as alternativas acessíveis fornecidas para superar o problema identificado. 

Uma forma alternativa é testar a página, reproduzindo as mesmas limitações do utilizador 

(por exemplo, utilizando um navegador antigo ou um dispositivo de hardware especifico). 

 

 4.3.2 – Desafios 

 

Estando detetadas lacunas na aplicação das normas no que à acessibilidade Web diz 

respeito, torna-se evidente a necessidade de indicar alguns desafios baseados em Martins 

(2008), Yates (2005), Gonçalves et al. (2011), Gonçalves et al. (2012) e Leitner, Strauss, 

and Stummer (2015),   que possam ser estudados, de forma a incentivar a acessibilidade 

que serão mencionados de seguida: 

 Divulgar melhor as normas e práticas, de forma a chegar e sensibilizar toda a 

gente, aumentando assim o conhecimento geral, pois assim permite adotar 

medidas concretas de maior impacto e com menor custo melhorando a 

eficiência e ajuda a normalizar e nivelar superiormente a oferta do setor; 

  Divulgar ainda mais, as ferramentas utilizadas para avaliar os sítios Web, de 

forma às empresas saberem qual o seu nível de conformidade o que permite 

aumentar o acesso a ferramentas automáticas de teste, o que ajuda a que as 

empresas possam conhecer o seu nível de conformidade e reduzir o tempo 

decorrido entre os testes e a definição de medidas concretas corretivas; 
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  Apresentar estudos sobre o impacto social e económico de forma a chamar à 

atenção a importância que este tem, regulando o setor, identificando e 

recomendando as medidas mais assertivas e indicar o caminho; 

 Melhorar globalmente a ergonomia e a usabilidade das plataformas, 

simplificando a utilização dos sítios Web, atingindo uma taxa de utilização 

superior dos serviços eletrónicos, aos infoexcluídos o acesso a ferramentas 

que podem ser muito importantes no seu dia-a-dia; 

 “Educar” os fornecedores na implementação das normas e funcionalidades de 

acessibilidade; 

  Ajudar as empresas a melhorar o nível de acessibilidade, com custos mais 

baixos;  

 Ajudar as empresas a aumentar o seu sucesso comercial; 

 Ajudar o tecido empresarial com representação na Web e na economia; 

  Incluir testes de acessibilidade, com pessoas que apresentem limitações; 

  Incluir nas universidades, ou cursos profissionais relacionados à informática a 

temática de acessibilidade Web, bem como usabilidade; 

  Elaborar, pelo menos uma vez ao ano, avaliações às plataformas Web mais 

utilizadas de forma a garantir que os níveis desejáveis de acessibilidade são 

constantemente assegurados; 

  Realizar um guião de boas práticas;  

 Criar entidades fiscalizadoras de forma a garantir os níveis de acessibilidade 

e aplicar punições a quem não introduza técnicas e capacidades acessíveis nas 

suas plataformas Web; 

 Realizar formações específicas na entrada das pessoas nas empresas; 

 Desenvolver alternativas de interface que se aproximem da linguagem natural 

para garantir uma utilização mais fácil e acessível; 

 Apoiar projetos que tenham como objetivo desenvolver soluções acessíveis; 

 Criar páginas alternativas para quem delas necessite; 

 Criar alternativas de interface aproximando-as da linguagem natural, como 

voz, chat ou diálogo; 

 Reduzir as barreiras a utilizador com dificuldades básicas;  

 Simplificar os processos de compra na Web ou de consulta de informação;  
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 Aumentar o nível global de conhecimento, alicerce do caminho e estratégias 

de futuro; 

 Reduzir os custos médios de mercado dos consultores com competência na 

matéria; 

 Atingir objetivos globais de acessibilidade; 

 Penalizar as entidades que não tenham uma abordagem séria e honesta no 

mercado; 

 Proteger o investimento das empresas mais credíveis; 

 Demonstrar a exequibilidade das medidas e regras; 

 Dar o exemplo e definir as melhores práticas; 

 Garantir a manutenção futura dos objetivos já alcançados não deixando que 

voltem a baixar; 

 Garantir a melhoria contínua.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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5.1 – CONCLUSÕES 

 

 Como sabemos, nos dias de hoje, caminhamos para uma sociedade em que as TIC 

(tecnologias de informação e comunicação) se distribuem pelas populações, o que garante 

que haja certos benefícios a vários níveis. O acesso dos utilizadores a este meio deve ser 

garantido combatendo então todas as formas de exclusão que ainda existem hoje em dia. 

Nesta dissertação, o principal objetivo proposto foi realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre o tema acessibilidade Web. Este estudo foi fundamental para verificar que 

a introdução deste tema é crucial para garantir a inclusão a todo o tipo de pessoas. 

Após a realização da revisão sistemática da literatura, tivemos uma noção geral sobre 

o tema de acessibilidade Web, e com isto apercebemo-nos que subsistem certos 

problemas em adotar estas técnicas, tanto por parte das empresas como pelos utilizadores.  

Com a leitura de artigos, constatamos que existe uma fraca sensibilidade para a 

temática no que diz respeito a empresas produtoras de conteúdo. Do ponto de vista técnico 

e cientifico, temos noção que a WCAG 2.0 foi uma viragem quando comparadas com as 

WCAG 1.0, pois foram bastante criticadas, mas ainda assim as WCAG 2.0 continuam a 

ser bastante criticadas porque já não se adaptam a ambientes mobile. Ainda assim, existem 

diversas queixas apresentadas em diversos estudos sobre a razão de ser, de algumas das 

normas e do esfoço envolvido na sua aplicação. Falta incentivo para motivar e garantir 

interesse ao tornar conteúdo Web acessível. Há também falta de informação que 

demonstre o valor económico que as pessoas com limitações apresentam. 

Existem um conjunto de técnicas e guidelines para implementar, mas de acordo com 

Silva and Alturas (2015) não estão adaptadas, logo do nosso ponto de vista, o trabalho 

continua a ser feito com o desenvolvimento de novas tecnologias, novas técnicas, novos 

guidelines para a implementação ou criação das plataformas Web acessíveis. 

Tendo em conta que o tema de acessibilidade Web é bastante crítico, foi possível perceber 

que existe uma quantidade de estudos focados na acessibilidade e têm aumentado em 

abrangência nos últimos anos, mas ainda assim, existe um espaço em aberto bastante 

importante para o desenvolvimento da literatura. 

 O estudo sobre as diretivas e standards existentes permitiu-nos perceber que apesar 

de toda a informação disponível, ainda há muita dificuldade, tanto por parte das empresas 

como utilizadores, a implementar estas técnicas. A adoção destes standards torna-se 

vantajosa não apenas para os utilizadores que possuem alguma necessidade especial, mas 

sim para todos os utilizadores, garantindo assim, que haja usabilidade para todo o tipo de 
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utilizadores. A existência que estas normas traduzem e a utilização destas, constituem um 

passo crucial para garantirmos que a Web tenha caminhos acessíveis. 

 Foi feita também uma pesquisa sobre as ferramentas de avaliação Web, onde se 

analisou ferramentas online gratuitas em conformidade com as orientações WCAG 2.0, 

ISO e secção 508. 

 Tendo em conta todo este panorama, consideramos que a decisão dos EUA em iniciar 

as suas próprias normas, ligeiramente diferentes das W3C, foi uma atitude gloriosa pois 

vieram ajudar a completar e fragmentar as normas que já existiam anteriormente. Visto 

que a internet é universal, tem-se verificado mundialmente que a aplicação das normas 

não beneficia apenas os utilizadores como também ajuda a quem desenvolve conteúdo 

Web e as próprias empresas. 

 Com isto, tentamos perceber o porquê de não implementarem conteúdos Web 

acessíveis, e indicamos caminhos que podem ser estudados de forma a incentivar as 

empresas a garantir acessibilidade nos seus sítios Web. 

 Basicamente, desenvolver um sitio Web acessível nem sempre é viável, mas, se quem 

desenvolver se interessar por seguir todos os passos básicos que são de fácil 

implementação, consegue dar um contributo bastante importante para que se consiga 

eliminar todas as barreiras existentes e para garantir também uma maior 

interoperabilidade.  

 

5.2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A acessibilidade Web é crucial pois aproxima todo o tipo de pessoas, 

independentemente destas possuírem, ou não, qualquer tipo de deficiência. Este conceito 

deve estar presente no dia a dia de todas as pessoas, pois existe um vasto número de 

utilizadores que possuem uma necessidade especial. É necessário desfazermos todos os 

mitos e problemas que circulam sobre a acessibilidade Web e colocar todos os desafios e 

recursos em prática. 

 De acordo com Gilbertson and Machin (2012) há duas abordagens paralelas que se 

podem ter em conta para estudar e trabalhar o tema de acessibilidade Web. Uma delas é 

a abordagem funcional que incide sobre as limitações do utilizador e sobre as possíveis 

soluções para essas limitações. A outra é baseada nas tecnologias Web existentes e como 

estas podem ser utlizadas, modificadas ou criadas de maneira a diminuir ou eliminar os 
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obstáculos opostos aos utilizadores de forma a beneficiar assim o potencial associado à 

Web. 

 Posto isto, consideramos que este trabalho apesar de conter mais implicações para a 

teoria, também apresenta algumas para a parte prática que serão apresentadas de seguida. 

 Tratando-se reconhecidamente os problemas relacionados com a acessibilidade Web 

como uma questão de direitos e igualdade inscritos na nossa lei fundamental, Constituição 

da República Portuguesa, importa a todos os que diretamente ou indiretamente 

desempenham um papel nas diversas fases de planeamento, desenvolvimento e gestão de 

plataformas Web, garantir a implementação de todas as teorias tidas como validas, 

algumas delas inscritas nesta dissertação. 

 Nas organizações empresariais ou do estado tem vindo a ser debatido como fator 

primordial a forma como os clientes/cidadãos acedem aos seus sítios Web, seja na 

qualidade de cliente quando se trata de sítios vocacionados para o comercio eletrónico, 

ou cidadão no caso em que a informação diz respeito à administração pública. Ter 

implicações sérias, seja de índole comercial ou do papel que o estado deve ter para com 

os seus cidadãos independentemente das suas limitações. 

 Se por um lado o papel das organizações é fundamental garantindo caminhos e 

objetivos conducentes à abrangência total dos seus conteúdos Web, também os 

profissionais responsáveis pelo planeamento, desenvolvimento e de gestão devem 

garantir a aplicação de todas as normas. Existindo uma série de ferramentas, abordadas 

por esta dissertação, que asseguram os testes necessários às boas praticas não se encontra 

justificação para que hoje em dia não sejam garantidas todas as formas de inclusão Web. 

 A abordagem temática desta dissertação permitirá às diferentes organizações ter uma 

visão generalizada da problemática da acessibilidade e da implicação que esta pode ter na 

sua atividade, promovendo assim a adequação das praticas que funcionaram como que 

um pré-requisito para o subsequente desenvolvimento por parte dos profissionais das TIC.  

O facto de ser um dos objetivos desta dissertação a sintetização dos diferentes 

conceitos de acessibilidade Web publicados em artigos de referência e inseridos nos 

quatro primeiros quartis permitirá em trabalhados/desenvolvimentos futuros uma base 

científica mais fundamentada. 

Outra das problemáticas abordadas neste trabalho refere-se à desmistificação de mitos 

que por desconhecimento, informação desadequada ou insensibilidade para estas matérias 

ainda subsistem. 
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Cada vez mais se verifica o interesse nas diversas marcas comerciais em abranger 

todo os públicos. Se considerarmos as questões de acessibilidade transversais a todos os 

escalões etários e extratos sociais, a generalização do comércio eletrónico obrigou os 

profissionais de marketing a rever as formas e conteúdos a publicar na Web. Assim, esta 

dissertação pretende fornecer indicadores de trabalhos executados nesta área como uma 

compilação de conceitos sobre aquilo que deve ser feito. 
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RESUMO 

 

Na sociedade de informação atual, torna-se necessário haver uma preocupação 

constante de acesso universal a serviços disponibilizados através de ambientes digitais, 

como a internet, visando assim a melhoria de qualidade de vida de todos os utilizadores. 

Quando este acesso é condicionado, pois passam por problemas a nível de 

acessibilidade e usabilidade que muitas vezes são difíceis de solucionar, grupos 

específicos de utilizadores ficam excluídos dos benefícios desta nova sociedade. Logo, é 

importante considerar tanto a acessibilidade como a usabilidade digital como sendo uma 

necessidade básica para todo o tipo de utilizadores, fazendo então desaparecer os 

conceitos de discriminação e exclusão digital. 

Esta dissertação apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a acessibilidade 

Web. No âmbito deste trabalho foram identificados 1223 artigos, de entre os quais, após 

a aplicação dos critérios de inclusão no estudo, se destacaram 162. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, pretendemos que haja uma reflexão 

aprofundada sobre os conceitos de acessibilidade Web e a sua extrema importância na 

sociedade em geral que utiliza os sítios Web.  

Neste contexto, abordamos questões fulcrais de acessibilidade tais como as diretivas, 

standards e regulamentações. Referimos também alguns conceitos relacionados com a 

usabilidade e acessibilidade móvel. Mencionamos os diversos mitos que estão 

subjacentes nesta área e especificamos as ferramentas utilizadas para avaliar os sítios Web. 

Por fim, após estudarmos todos estes conceitos, falamos das perspetivas das empresas 

e utilizadores, mencionamos quais os problemas ainda subjacentes e adotamos uma 

posição de aconselhamento, referindo o conjunto de desafios para garantirem 

acessibilidade nos sítios Web. 
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Neste capítulo é realizada a introdução do documento e define-se também quais as 

motivações, objetivos e a importância de realizar uma revisão de literatura nesta 

dissertação. Por fim é apresentada em síntese a estrutura deste documento.  

1.1 – INTRODUÇÃO 

O poder da Web está na sua universalidade e garantir a acessibilidade de conteúdos 

na Web a pessoas com necessidades especiais e idosos é fundamental do ponto de vista 

da igualdade de acesso à informação, direitos, inclusão e cidadania. 

Existem milhões de pessoas que são portadoras de necessidades especiais e com 

acesso à internet restrito. Atualmente a maior parte dos sítios Web contêm algumas 

barreiras que dificultam, ou tornam mesmo impossível, o acesso à internet por estas 

pessoas. 

 A WHO (2016) (World Health Organization) define que pessoas com deficiência não 

são exclusivamente quem possui problemas auditivos, motores, visuais ou intelectuais, 

mas também a quem, em qualquer momento ou situação, apresenta incapacidades de 

aceder a qualquer conteúdo ou serviço. 

 Ainda que a acessibilidade Web seja um requisito essencial para a promoção universal 

de informação, muitos sítios Web ainda não fornecem conteúdos acessíveis. Assegurar a 

existência de acessibilidade Web deve ser uma preocupação em todas as fases de 

desenvolvimento, e, por conseguinte, deve ser integrado o mais rápido possível no ciclo 

de vida. Contudo, o objetivo de tornar acessíveis os ambientes Web ou digitais não é fácil 

de alcançar e, quando feito a montante do processo de desenvolvimento, implica um 

esforço muito significativo (Sánchez & Moreno, 2014). 

 Garantir acessibilidade Web é um objetivo bastante importante, no entanto a maioria 

das abordagens para a sua realização são baseadas em modelos económicos por vezes 

irrealistas (Richards & Hanson, 2004). 

 De acordo com Vigo, Arrue, Brajnik, Lomuscio, and Abascal (2007), nos últimos 

anos, o interesse no desenvolvimento de métricas para medir o nível de acessibilidade de 

conteúdos Web tem evoluído de forma significativa. Deste modo, foram lançadas 

diversas iniciativas na União Europeia relacionadas com o desenvolvimento de métricas 

quantitativas para a acessibilidade Web.   

 Um sítio Web deve ser flexível o suficiente para suportar vários dispositivos de 

tecnologia que suportam assistência a pessoas com incapacidades. Desenvolver uma 
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página na Web acessível a todos requer um bom planeamento e é necessário fazer vários 

testes com antecedência (Lazar, Beere, Greenidge, & Nagappa, 2003).  

 A Web conta com mais de 15 bilhões de páginas, mas infelizmente a maioria delas 

não consideram as diretivas de acessibilidade para colmatar as barreiras existentes. Além 

disso, há um impacto negativo relativo à acessibilidade devido à falta de 

programadores/designers com conhecimento sobre pessoas com deficiência (Santana, 

Oliveira, Almeida, & Ito, 2013). 

 Visto que muitos tipos de deficiência estão relacionados com o envelhecimento e 

tendo em conta que a sociedade enfrenta uma realidade demográfica onde cada vez mais 

se envelhece de forma progressiva e rápida, de acordo com as Nações Unidas, prevê-se 

que em 2050 cerca de 40% da população europeia terá mais de 60 anos de idade (Díaz & 

Moreno, 2014; Norris, Blass, Coward, & Campbell, 2016). 

 De acordo com as estatísticas, constata-se que no contexto mundial 15% da população 

apresenta algum tipo de deficiência ou incapacidade (WHO, 2016). No âmbito Europeu, 

80 milhões de cidadãos possuem uma qualquer deficiência (Rights, 2016). Em Portugal, 

por exemplo, existem cerca de 1 milhão de cidadãos com deficiência (C.N.O.D., 2016) e 

2 milhões de portugueses apresentam idade superior a 65 anos (INE, 2016).   

 Tendo em conta o que foi escrito anteriormente, o que pretendemos com este artigo é 

apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre o tema acessibilidade Web, 

contribuindo assim para um incremento do conhecimento sobre o tema. 

1.2 – MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

 A evolução tecnológica, com que todos nos temos vindo a deparar ao longo dos anos, 

não tem sido acompanhada pelas empresas ou responsáveis de desenvolvimento de 

software, nomeadamente na incorporação de preocupações respeitantes ao pleno acesso 

às diversas plataformas a todos os cidadãos, garantindo-lhes que limitações físicas ou 

cognitivas não são fator discriminatório. 

 É fundamental que as empresas passem a ter uma visão sobre acessibilidade e assim 

possam alargar o universo de hipotéticos clientes e consequentemente o lucro.  

 Na atualidade, o recurso a screen readers permite, a indivíduos com incapacidade 

visual severa, a leitura de um mero jornal. Aplicações emergentes de grande impacto no 

uso de smartphone e tablets, permitem cada vez mais o acesso a redes sociais, a ambientes 

interativos e inteligentes, logo é necessário que haja acessibilidade pois assim pessoas 
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com incapacidades ou idosas conseguem ultrapassar obstáculos anteriormente 

intransponíveis sem ajuda humana, facilitando assim a autonomia quotidiana e 

aumentando a vida ativa. 

 De acordo com W3C (2015) (World Wide Web Consortium) o uso da Web é de 

importância vital quando se trata de questões relacionadas com educação, saúde, emprego, 

governo, comércio, etc. Garantir acessibilidade a todos, sejam indivíduos com 

necessidades especiais ou idosos, cujas limitações são incrementadas pela falta de visão 

ou mobilidade, promove a integração de indivíduos com necessidades especiais 

permitindo-lhes a participação ativa na sociedade com a justeza inerente ao conceito da 

igualdade de direitos, à inclusão e cidadania. 

 Os planos para a formação profissional na área das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) devem incidir e incluir preocupações decorrentes das boas práticas 

de acessibilidade Web para que os formandos/futuros técnicos encarem o mercado de 

trabalho com sensibilidade e conhecimentos adequados sobre estas matérias. 

 Na medida do nosso conhecimento, a literatura existente sobre acessibilidade Web 

não apresenta, verdadeiramente, estudos suficientes que visem a compreensão da 

utilização de acessibilidade tanto nas páginas Web bem como nas aplicações móveis. A 

inexistência de um documento que apresente uma revisão da literatura adequada sobre o 

tema, o fato deste ser extremamente relevante e a constatação de que os sítios Web 

atualmente apresentam graves problemas de acessibilidade, foram os fatores que 

motivaram o presente trabalho.  

 

 Tendo em conta todos os factos já mencionados, os objetivos desta dissertação passam 

por: 

 Analisar e rever artigos relacionados com acessibilidade Web  

 Especificar metodologias utilizadas na realização de revisão de literatura 

 Especificar a metodologia relativa a este documento 

 Reconhecer o significado de acessibilidade e usabilidade Web 

 Apresentar a importância da acessibilidade Web  

 Identificar quais as diretivas utilizadas na acessibilidade Web 

 Demonstrar a importância da acessibilidade móvel 

 Referir os mitos relacionados com o tema 

 Estudar as ferramentas de avaliação e recuperação da acessibilidade Web 
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 Definir quais as perspetivas do ponto de vista das empresas e utilizadores 

 Referir desafios e problemas inerentes na acessibilidade Web 

1.3 – CONTRIBUTO DO TRABALHO PARA A COMUNIDADE 

CIENTÍFICA 

 Qualquer processo de investigação deve ser sustentado numa pesquisa de trabalhos 

previamente publicados e disponibilizados, de forma a que se conheça o estado de 

desenvolvimento do tema no qual estamos a iniciar a nossa investigação. A pesquisa não 

se deve limitar à consulta de material publicado na Web, mas deve também abranger os 

ditos “clássicos” e assim permitindo adquirir uma visão global e multifacetada sobre o 

tema.  

De acordo com Cardoso, Alarcão, and Celorico (2010), cada investigador deve analisar 

minuciosamente os trabalhos dos investigadores que o precederam e, só então, 

compreendido o testemunho que lhe foi confiado, parte equipado para a sua própria 

aventura. 

 Para Webster and Watson (2002), os autores da revisão de literatura podem advir de 

processos de investigação que resultem em progressos substanciais posicionando o seu 

autor para transmitir aos seus pares os resultados e delinear caminhos a seguir para a 

obtenção de melhores resultados e dos estudiosos que tenham concluído uma revisão de 

literatura antes do início do projeto e tenham desenvolvido alguma conceptualização 

teórica derivado desta avaliação. 

 Para uma boa revisão de literatura é necessário antes de tudo um bom planeamento, a 

fim de evitar dispersões capazes de distorcer os objetivos iniciais propostos para o 

trabalho. O início deve ocorrer antes do tema estar consolidado permitindo, para além da 

familiarização do investigador com os assuntos, o crivo orientador da sua definição. 

 De acordo com Testa (1998), as principais fontes de pesquisa para a elaboração da 

revisão de literatura são os artigos científicos, livros, teses de doutoramento, dissertações 

de mestrado e trabalhos apresentados em congressos de natureza científica. 

Relativamente à seleção dos artigos científicos esta deve ter em conta o local onde foram 

publicados cuja relevância deve ser reconhecida pela comunidade científica.  

 Excluindo razões históricas ou da evolução do conhecimento numa determinada área 

ao longo do tempo, a seleção de artigos e livros deve ter em conta as datas em que estes 
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foram publicados. A investigação científica é constante pelo que deveremos debruçar-nos 

sobre as publicações mais recentes (Garfield, 2006). 

 À luz do transmitido por Mattessich and Monsey (1992), uma boa revisão de literatura 

não pode, de forma alguma, deixar de abordar as publicações tidas como essenciais nos 

temas de objeto de estudo. 

 A revisão da literatura poderá ter como função a abordagem histórica a matérias 

publicadas nas áreas científicas sobre a qual se desenvolve o trabalho, permitindo ao 

investigador abordar o desenvolvimento cronológico das diversas formas com que o 

problema foi objeto de estudo (Randolph, 2009). 

 Powell, Piccoli, and Ives (2004) afirmam que com a revisão da literatura pretende-se 

a assimilação de informação, tendo em conta diferentes fontes e visões, conducente à 

compactação do conhecimento existente. Deste trabalho pode resultar a identificação de 

nichos de especialização e o direcionamento da pesquisa para novas áreas de investigação 

relativamente à acessibilidade Web. 

 

 "A competência de má pesquisa científica está diretamente relacionada com o grau 

de experiência que o investigador vai adquirindo à medida que consegue finalizar os seus 

estudos para refletir sobre as suas dificuldades" (de Barros & de Souza Lehfeld, 1997). 

 

 Kupiainen, Mäntylä, and Itkonen (2015) afirmam que durante o processo de 

elaboração de uma revisão de literatura o estudo recai mais sobre a tentativa de 

compreender um problema do que tentar encontrar uma solução para ele. Além disso, 

existem três razoes principais para a realização de uma revisão sistemática da literatura 

que são: 

 Agregar e sintetizar o conhecimento existente acerca de um tema específico; 

 Identificar lacunas na pesquisa anterior; 

 Fornecer informações básicas para iniciar a investigação com um novo tema de 

pesquisa. 

 Para Knopf (2006) a realização de uma revisão de literatura pode ter vários benefícios: 

 Fornecer a visão geral de um tema; 

 Revelar o que já foi bem feito; 

 Oferecer ideias para utilizar numa nova investigação; 

 Determinar onde existem falhas ou problemas na investigação existente; 
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 Permitir que a investigação tenha um contexto maior. 

 A revisão sistemática de literatura utiliza um processo para identificar de forma 

abrangente todos os estudos para uma questão específica que passa por avaliar os métodos 

dos estudos, resumir resultados, apresentar as principais conclusões, identificar as razões 

dos diferentes resultados entre estudos e citar conhecimento atual (Cook, Mulrow, & 

Haynes, 1997). 

1.4 – ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 Nesta secção apresenta-se de forma sucinta a organização bem como o conteúdo 

presente nesta dissertação. Os cinco capítulos estão organizados de forma evolutiva de 

forma a facilitar a compreensão e interpretação relativamente ao conteúdo do documento. 

 O primeiro capítulo apresenta-se como sendo um capítulo introdutório, onde se realiza 

uma breve síntese e enquadramento envolvente em todo o documento. Num primeiro 

momento, realizou-se um breve enquadramento associado à acessibilidade Web. O 

segundo momento refere quais as motivações e objetivos para a presente dissertação. 

Num terceiro momento, define-se a importância de realizar uma revisão de literatura na 

área de acessibilidade Web. Por último, descreve-se a organização do documento que 

suporta esta dissertação. 

 No segundo capitulo, apresenta-se algumas metodologias existentes para a realização 

de uma revisão sistemática de literatura de forma a definir qual a metodologia adequada 

para a realização deste documento. 

 No terceiro capítulo, é apresentada uma caracterização detalhada relativamente à 

acessibilidade do conteúdo Web. Esta caracterização passa por diversas fases, tais como, 

elaboração de uma caracterização geral sobre o tema, comparação entre acessibilidade e 

usabilidade, definição das diretivas W3C, ISO (International Organization for 

Standardization) e secção 508, identificação de mitos subjacentes no tema e por fim 

refere-se quais as ferramentas utilizadas para a avaliação e recuperação de conteúdo Web. 

 O quarto capítulo, retrata a caracterização das perspetivas atuais sobre acessibilidade 

Web, fazendo uma breve abordagem do ponto de vista das empresas, e uma abordagem 

do ponto de vista do utilizador. Adotamos também uma posição de aconselhamento de 

possíveis desafios para garantir a acessibilidade Web dos seus sítios Web, bem como 

referimos alguns problemas. 
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 Por fim, no quinto e último capítulo, apresenta-se uma generalização de todo o 

trabalho desenvolvido. Deste modo, é realizada uma síntese do trabalho elaborado, 

tecendo algumas considerações finais como forma de terminar este trabalho. 

 Na secção de anexos, encontra-se uma tabela que apresenta os artigos que respondem 

às questões de investigação, bem como cópia do artigo científico publicado e apresentado 

na conferência CISTI 2016 – Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 

Informação. 
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CAPITULO II –METODOLOGIA DE 

SUPORTE  
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2.1 – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL/METODOLÓGICO 

 

 “As especializações obrigam a maioria dos estudiosos e investigadores a saber cada 

vez mais sobre cada vez menos…” (Científico, 2004) 

  

A revisão sistemática de literatura é definida como uma síntese de estudos primários 

que contempla temas, métodos e objetivos coordenados de acordo com uma metodologia 

clara (Greenhalgh, 2004). Posto isto, torna-se importante desenvolver um processo 

científico formal que defina a metodologia utilizada podendo considerar-se como estudo 

de análise à produção científica de uma determinada área temática, tendo em linha de 

conta um intervalo de tempo que fornecerá uma visão geral do estado da arte, 

evidenciando novas ideias, métodos e subtemas, cuja notoriedade seja evidente na 

literatura selecionada. 

Em virtude da panóplia de métodos associados à realização de uma revisão 

sistemática da literatura foi necessário proceder a uma análise dos mais utilizados, sendo 

o resultado desse esforço enunciado de seguida. 

 Keele (2007) refere que uma revisão sistemática de literatura envolve três fases 

principais que passam por planear uma avaliação, realizar a revisão e criar relatórios de 

avaliação. Na primeira fase confirma-se a importância da revisão bibliográfica com a 

definição de questões de investigação que a revisão abordará após produção do 

documento que servirá como protocolo de avaliação e que definirá os procedimentos 

básicos da revisão. Na segunda fase, após a realização do protocolo de avaliação, 

identifica-se o maior número de estudos primários a avaliar quanto à sua relevância, 

utilizando para isso critérios de inclusão geral e exclusão. Aqui torna-se necessário 

sintetizar os dados para que, na fase final de escrita dos resultados da avaliação, a 

divulgação dos resultados a potenciais interessados seja facilitada.  

 Os métodos de Calderón and Ruiz (2015), ainda que baseados na proposta apresentada 

por Keele (2007), propõem que o processo de revisão da literatura comece pela 

identificação dos objetivos da revisão a fim de permitir definir sustentadamente as 

questões de investigação. O objetivo da estratégia de pesquisa passa por identificar 

estudos primários, após desenvolver uma pesquisa exaustiva de trabalhos para responder 

às questões inicialmente propostas. Na pesquisa, em primeiro lugar selecionam-se as 

palavras-chave e utilizam-se repositórios científicos como base agregadora de 

conhecimento. Para a seleção dos estudos e definição dos critérios de inclusão e exclusão, 
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os documentos encontrados durante o processo de pesquisa são selecionados com base na 

análise do título e resumo excluindo todas as publicações irrelevantes. As possíveis 

publicações são expostas a uma análise mais aprofundada que inclui a leitura das 

conclusões ou mesmo do texto na integra. A avaliação qualitativa é efetuada através da 

elaboração de um questionário de avaliação para cada artigo. Por fim, extraem-se dados 

para posterior tratamento e avaliação. Esta metodologia foi aplicada na área de tecnologia 

na vertente de jogos de computador. 

 Outro dos métodos associados à realização de revisões sistemáticas da literatura é o 

proposto por Ovčjak, Heričko, and Polančič (2015). Estes, começam por definir questões 

de investigação e o processo de pesquisa passo por identificar artigos de jornal. O 

processo de procura para a revisão é realizado num intervalo de tempo através de bases 

de dados científicas online. A sequência da procura é limitada à pesquisa de artigos de 

jornal com resultados empíricos, excluindo todos os outros estudos. Para a seleção dos 

estudos incluem-se etapas para o processo de inclusão e exclusão, sendo que os artigos 

incluídos no estudo são selecionados através de questões de avaliação de qualidade. Por 

fim, extraem-se os dados que incluem informações básicas de todos os autores que 

participam na síntese do estudo. Este estudo representa uma revisão sistemática de 

literatura no domínio dos serviços de dados móveis. 

 A estratégia para encontrar artigos passa pela fase de pesquisa automática, fase de 

seleção baseada em títulos e resumos, fase de seleção com base em texto completo, e por 

fim, a extração de dados e a avaliação da qualidade. Utiliza-se uma base de dados para 

localizar estudos primários e definição das palavras-chave. A seleção dos estudos 

primários tem por base critérios de inclusão, tais como trabalhos que apresentem 

resultados empíricos, os artigos que não estejam em conformidade são excluídos. Os 

artigos são incluídos ou excluídos com base no título e resumo, caso os resumos sejam 

pouco claros, analisa-se o texto integral. A extração dos dados é realizada através da 

leitura do texto completo e o formulário de avaliação de qualidade é utilizado para a 

avaliação da qualidade dos estudos primários. Por fim, analisam-se os dados sintetizando 

os resultados. Esta metodologia foi utilizada na área de métodos de desenvolvimento de 

software (Kupiainen et al., 2015). 

 Os métodos aplicados por Sepúlveda, Cravero, and Cachero (2016) começam por 

definir o protocolo onde as principais etapas passam por determinar o objetivo e a 

necessidade de realizar uma revisão de literatura, definir um conjunto de questões que 

definem a sequência de pesquisa para selecionar os estudos primários. Com base nessas 
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questões define-se o conjunto dos critérios de inclusão e exclusão relacionados com o 

idioma escolhido, inglês, tipo de publicação e classificação. Excluem-se os trabalhos não 

publicados em revistas e conferências. O protocolo de validação define todos os passos 

do processo. O processo de pesquisa é feito através de bases de dados eletrónicas e 

conferências. É realizada uma seleção piloto para garantir maior confiabilidade do 

protocolo. A fim de facilitar a procura, documentação, seleção e análise das informações 

recolhidas utilizam-se ferramentas de suporte como a Dropbox. Esta metodologia atuou 

na área de requisitos de modelos de linguagem. 

 Os métodos utilizados na revisão de literatura de Afzal, Alone, Glocksien, and Torkar 

(2016) passam por identificar questões de investigação e definir a estratégia de procura 

que é realizada após uma pesquisa piloto utilizando a sequência de pesquisa em todas as 

bases de dados. A pesquisa deve ser restrita ao título, resumo e palavras-chave. Para a 

seleção dos estudos primários, os critérios de inclusão e exclusão são definidos através 

da leitura de títulos e resumos, introdução e conclusão o que resulta três possíveis 

observações, “sim” para a inclusão ou “talvez” para uma investigação mais aprofundada, 

“não” para exclusão devido à irrelevância. Na avaliação da qualidade são considerados 

estudos quantitativos e qualitativos. Por fim extraem-se os dados, determina-se um 

critério de avaliação e validam-se os resultados. A área onde atua esta metodologia é no 

processo de teste de software. 

 Os métodos desenvolvidos por Bakar, Kasirun, and Salleh (2015) centram-se numa 

fase inicial com a elaboração de questões de investigação, o processo de pesquisa 

subdivide-se em três fases, procura em bases de dados online, recurso ao efeito bola de 

neve que consiste em efetuar pesquisas baseadas em referências de cada artigo 

selecionado e pesquisa manual. Definem-se critérios para saber quais os estudos incluídos 

e excluídos, o artigo que cumpra com os requisitos é selecionado como estudo primário, 

caso contrario, é excluído. O formulário para o plano de extração de dados é projetado 

para registar com precisão informações obtidas a partir dos estudos primários. Por fim, 

utilizam-se critérios de avaliação à qualidade dos estudos. A área de investigação deste 

artigo incide sobre os requisitos em linguagem natural para reutilizar linhas de produtos 

de software. 

 Após identificar os autores que abordaram os métodos utilizados por Keele (2007), 

torna-se importante definir quais os métodos utilizados nos mais conceituados artigos 

sobre revisão sistemática da literatura. 
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 Nos métodos definidos por Stuck et al. (1999) têm em conta bases de dados para 

identificar artigos publicados, num intervalo de tempo. No momento de pesquisa, 

identificam-se termos de pesquisa e utilizam-se palavras-chave bem como o título e o 

resumo. Especialistas reveem sistemáticamente listas de referências de artigos sobre 

revisão de literatura, capítulos de livros, artigos incluídos no estudo e também outros 

artigos relevantes. Consideram artigos elaborados em inglês, francês, alemão, italiano e 

espanhol. Estudos não publicados, resumos, dissertações, teses, trabalhos publicados em 

revistas que não são revistas por pares são excluídos. Utilizam também a revisão manual 

sobre as informações do título de todas as referências identificadas que implicou uma 

nova revisão para potencial inclusão. Desenvolvem-se critérios operacionais para decidir 

se um estudo utiliza uma definição aceitável de resultados funcionais para o objetivo da 

revisão. Na seleção do estudo avalia-se os resumos, conclusões e, se necessário, todo o 

artigo completo para saber quais os artigos a incluir e excluir. No processo de abstração 

todos os artigos que são incluídos são analisados por dois autores independentes. Por fim, 

os fatores de risco são classificados pelos autores. Este artigo define os fatores de risco 

para o declínio do estado funcional dos idosos a viver em comunidade. 

 Os métodos presentes em Michie and Williams (2003) consistem em utilizar quatro 

bases de dados eletrónicas e a estratégia de pesquisa passa por identificar palavras-chave 

em artigos escritos em inglês. Utilizam o efeito bola de neve que se baseia em recolher 

referências secundárias através dos artigos principais. Como critério de seleção, começam 

por excluir dissertações, depois selecionam os resumos de todos os artigos e avaliam-nos 

decidir a sua inclusão ou exclusão, caso haja desacordo é resolvido por discussão. Extrai-

se informação dos artigos codificando-a por categorias. Esta metodologia permite a 

integração de dados quantitativos entre os estudos. A área de investigação desta revisão 

da literatura é a saúde. 

 Os métodos apresentados por Jorgensen and Shepperd (2007) definem como principal 

critério de inclusão os artigos cujo tema em questão seja abordado em jornais para garantir 

uma elevada qualidade científica e excluem artigos de conferências e relatórios baseados 

principalmente em partes práticas. A procura de artigos é feita através da leitura manual 

de títulos e resumos de todos os artigos publicados em inglês. Os autores construem uma 

lista de artigos potencialmente relevantes de forma independente onde depois são 

agregadas. Os artigos que potenciais candidatos para a inclusão são analisados 

cuidadosamente para decidir a inclusão. Os autores classificam os artigos para efeitos de 



17 

 

análise objetivamente respondem às questões de investigação. A área presente neste 

artigo é a de desenvolvimento de software. 

 Os métodos identificam os impactos e resultados sobre o tema em questão, devendo 

definir-se o objetivo da revisão da literatura e interpretar questões inerentes ao tema. No 

momento de pesquisa utilizam-se bases de dados relevantes para a educação, tecnologia 

de informação e ciências sociais usando termos específicos. Os critérios de seleção dos 

estudos apropriados para a inclusão da revisão passam pela inclusão em todos os artigos 

de evidências empíricas, um intervalo de tempo e participantes abstratos. Por fim, 

analisam-se todos os dados para a definição da qualidade dos estudos e a avaliação da 

confiabilidade dos mesmos. Este artigo analisa a literatura sobre a evidência empírica 

sobre jogos de computador (Connolly, Boyle, MacArthur, Hainey, & Boyle, 2012). 

 Os métodos abordados por Leung, Law, Van Hoof, and Buhalis (2013) passam por 

recolher todos os artigos relacionados com o tema através das três maiores e mais 

populares bases de dados e motores de busca online. Para atingir o objetivo de 

proporcionar uma visão global dos resultados e discussão do tema utilizam-se palavras-

chave no momento da pesquisa. Cada artigo é analisado por dois autores a fim de 

determinar a sua inclusão para a análise. A decisão de incluir um artigo é baseada de 

acordo com a relevância direta ao tema do estudo. Artigos de conferências, resumos, 

prefácios, colunas de internet bem como relatórios de conferências são excluídos. 

Analisam-se artigos distribuídos por um determinado intervalo de tempo. Para garantir a 

precisão e a objetividade do artigo, dois autores analisam todos os artigos incluídos. A 

área de investigação deste artigo foi o turismo e hospitalidade. 

 Os métodos para a revisão de literatura na área de pedagogia, mais concretamente nas 

atitudes que os jovens devem ter para com os idosos, começam por pesquisar artigos em 

bases de dados limitando-se apenas à seleção de publicações escritas na língua inglesa, 

enquadradas num intervalo de tempo. Para criar uma ampla revisão usam-se tanto artigos 

qualitativos como os quantitativos recorrendo a estudos que ocorreram noutros países, 

desde que estes obedeçam aos critérios do idioma. Recorre-se a palavras-chave 

combinadas de forma a estreitar a procura de artigos considerados pertinentes. Para o 

processo de inclusão e exclusão analisam-se todos os resumos e todos os artigos 

descritivos e os trabalhos teóricos são excluídos. Extraem-se os dados e utiliza-se um 

formulário criando uma tabela com os artigos onde se realiza uma verificação completa 

que assegure a ausência de erros no resultado. Por fim, apresenta um resumo de todos os 

resultados (Chonody, 2015). 
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 Como métodos, Rohner et al. (2016) definem as bases de dados para o momento de 

pesquisa, limitam o tempo, sem haver restrição à linguagem, rastream listas de referências 

de artigos relevantes. Analisam os títulos e resumos e caso sejam elegíveis recuperam o 

texto completo. Na extração de dados e avaliação da qualidade extraem características, 

do estudo e dos participantes, e avaliaram o objetivo do estudo e do resultado primário. 

Escolhem a publicação com o maior tamanho de amostra para as populações de estudo. 

Por fim, terminam com uma análise estatística. A revisão de literatura deste artigo foi na 

área de medicina abordando o tema de HIV e herpes humano. 

 Os métodos apresentados por Diestelkamp et al. (2016) iniciam com a definição de 

um intervalo de tempo predefinido, a pesquisa é feita com recurso a bases de dados, cuja 

atualização é comunicada através de email sempre que sejam atualizadas com novos 

artigos. As pesquisas não se limitam a uma gama específica de anos de publicação nem a 

restrições quanto à linguagem. Utilizam termos de pesquisa e reveem conferências anuais 

para identificar artigos que ainda não constem nas bases de dados. Para critérios de 

inclusão, exclusão e para a seleção do estudo têm dois revisores que avaliam de forma 

independente os títulos e resumos, caso os avaliadores fiquem indecisos ou tirem 

conclusões diferentes o consenso é obtido através da discussão envolvendo todos os 

autores. A área de investigação deste artigo foi a medicina. 

 Os métodos abordados por Liberati et al. (2009) identificam a importância de haver 

um protocolo de avaliação que pode ser acedido e se possível fornecer informações de 

registo. Como critério de eleição especificam-se as características do estudo utilizando 

critérios de elegibilidade. Esta metodologia define que se deve descrever todas as fontes 

de informação, como por exemplo as bases de dados, a última data de pesquisa, a 

definição da elegibilidade, triagem, definição dos critérios de inclusão e exclusão bem 

como a extração de dados para relatórios, listar e definir as variáveis para as quais os 

dados são procurados, descrever os métodos utilizados para avaliar o risco, indicar 

principais medidas de resumo, descrever os métodos de manipulação de dados e 

combinação de resultados de estudos, especificar qualquer avaliação de risco e por fim 

descrever os métodos de análises adicionais. 

 Os métodos utilizados por Samiei, Farjami, Dizaj, and Lotfipour (2016), na área de 

ciências médicas, são baseados em Liberati et al. (2009) onde se efetua a pesquisa através 

da definição de bases de dados eletrónicas recorrendo a palavras-chave na pesquisa de 

literatura pertinente publicada em inglês. Digitalizam-se listas de referências de cada 

artigo para identificar artigos complementares. Desenvolve-se um protocolo detalhado 
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onde se define os critérios de análise e documentam a elegibilidade, não restringem datas 

de publicações e utilizam critérios de inclusão e exclusão. A qualidade metodológica é 

avaliada com base nos critérios de desempenho e por fim, os dados são analisados 

descritivamente por os autores de forma independente. 

 

2.2 – DEFINIÇÃO METODOLÓGICA 

 

 Após a revisão e análise dos métodos existentes foi possível verificar que os mais 

apropriados para a realização da revisão sistemática da literatura inerente à presente 

dissertação são os apresentados por Keele (2007) visto serem os mais aceites na área da 

engenharia de software. 

 À luz do proposto na metodologia escolhida, o processo de revisão da literatura 

inerente ao presente projeto foi composto por três fases principais: 1) planeamento; 2) 

execução; e 3) apresentação de relatórios.  

 Este estudo representa uma revisão sistemática da literatura no campo de 

acessibilidade Web e os passos da metodologia serão documentados a seguir. 

2.2.1 – Questões de Investigação 

 

 A fim de alcançar os objetivos mencionados em cima, foram definidas questões de 

investigação de maneira a ajudar a recolher todas as informações necessárias para realizar 

a revisão da literatura. As questões de investigação abordadas por este estudo foram: 

 Questão 1: Qual a caracterização de acessibilidade Web? 

 Questão 2: Qual a diferença entre acessibilidade e usabilidade? 

 Questão 3: Quais os standards existentes na acessibilidade Web? 

 Questão 4: Qual a definição de acessibilidade móvel? 

 Questão 5: Quais os mitos da acessibilidade Web? 

 Questão 6: Quais as ferramentas de avaliação e recuperação que existem? 

 Questão 7: Quais as perspetivas das empresas? 

Questão 8: Quais as perspetivas dos utilizadores? 

Questão 9: Quais os problemas existentes? 

Questão 10: Quais os desafios dados para garantir acessibilidade Web? 
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2.2.2 – Estratégia de Pesquisa 

 

 O objetivo da estratégia de pesquisa é identificar os estudos primários logo fez-se uma 

procura exaustiva de trabalhos para responder às questões de investigação propostas. 

 Para a pesquisa, foram selecionadas palavras-chave, para que os termos gerais sejam 

utilizados com o objetivo de assegurar que a maior parte dos trabalhos de investigação 

relevantes sejam incluídos no estudo. Os principais termos pesquisados foram: 

“systematic literature review”, “human computer interaction”, ”W3C”, ”Web 

accessibility”, ”Web accessibility initiative”, ”WAI”, “Web content accessibility 

guidelines”, “user agent accessibility guidelines”, “authoring tool accessibility 

guidelines”, “standards”, “accessibility evaluation”, “automatic accessibility 

verification”, “WCAG”, “WCAG 2.0”, “enterprises”, “Website accessibility levels”, 

“usability”, “people with disability”. 

 A pesquisa foi realizada desde 01 de outubro de 2015 até 31 de maio de 2016 usando 

para esse efeito os repositórios científicos representados na seguinte tabela 1. 

 

Repositórios Científicos URL 

ACM Digital Library http://dl.acm.org/ 

IEEE Xplore Digital Library http://ieeexplore.ieee.org/ 

Web of Science https://apps.Webofknowledge.com/ 

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

SCOPUS http://www.scopus.com/ 

Springerlink http://link.springer.com/ 

Wiley Inter Science Journal Finder http://olabout.wiley.com/ 

IET Digital Library http://digital-library.theiet.org/ 

Google Scholar http://scholar.google.com/ 

Tabela 1 - Repositórios Científicos utilizados na Revisão da Literatura 

2.2.3 – Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Para a inclusão dos artigos baseamo-nos no ranking do JCR(Journal Citation Reports) 

da Thomson com enfoque inicial nos manuscritos publicados em publicações 

classificadas como pertencentes ao 1º e 2º quartil do referido ranking.  
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 Em relação às publicações efetuadas no âmbito de eventos científicos e conferências, 

analisámos o índice das referências através do índice CORE e baseámo-nos apenas nos 

que tinham índice de A e B como base. 

 Após realizada uma análise neste tipo de publicações foi possível verificar que ainda 

não tínhamos um enquadramento total da realidade referente à acessibilidade Web. Posto 

isto, decidimos fazer um suplemento à definição metodológica inicialmente utilizada 

tendo passado a consultar revistas de 3º e 4º quartil e depois a conferências que não 

estejam indexadas ou classificadas de acordo com o CORE. 

 Quando definimos quais os artigos relevantes para a revisão da literatura passamos à 

leitura de títulos e resumos, para uma análise mais completa procedemos à leitura da 

introdução e conclusão de forma a resultar três observações sobre o artigo: 

 Sim, é relevante 

 Talvez, é necessária uma investigação mais profunda 

 Não, é para exclusão devido à irrelevância de conteúdo para responder às 

questões de investigação. 

 Como critério de exclusão também definimos que artigos de conferências, resumos, 

prefácios e relatórios de conferência não fariam parte da pesquisa para a realização desta 

revisão da literatura. 

2.2.4 – Avaliação de Qualidade 

 

 A avaliação do questionário visa identificar a qualidade dos artigos em relação ao 

tema de acessibilidade e as questões foram as seguintes: “Cada artigo foi avaliado 

qualitativamente paralelamente ao processo de extração de dados. A avaliação resultou 

do preenchimento dos dados obtidos através do seguinte questionário de resposta 

booleana. 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

1? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

2? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

3? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

4? 
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 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

5? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

6? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

7? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

8? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

9? 

 O artigo revela informação necessária para responder à questão de investigação 

10? 

2.2.5 – Plano para Extração de dados 

 

 Keele (2007) afirma que o plano para a extração de dados é necessário para assinalar 

com precisão as informações registadas pelos investigadores dos estudos primários, logo 

o formulário para o plano de extração de dados regista as informações da seguinte forma: 

 ID do artigo 

 Data da extração 

 Título do artigo 

 Nome de autor, tipo de publicação e os detalhes 

 Quartil 

 Rank 
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2.3 – DEMONSTRAÇÃO METODOLÓGICA 
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Como referido anteriormente, foram analisados um conjunto de métodos a partir de 

um deles, a de Keele (2007) foi a que nos baseamos para desenvolver o nosso projeto. 

Esse projeto iniciou com a análise e identificação de 1223 artigos que após a 

implementação dos critérios de exclusão passaram para 1078. Posteriormente com a 

leitura de títulos e resumos mais a leitura de introdução e conclusão reduziram-se para 

236. Com a aplicação da avaliação de qualidade e a partir da implementação do plano de 

extração de dados sobraram 162 artigos sobre os quais foi desenvolvida a presente 

dissertação. 
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Este capítulo define uma caracterização sobre acessibilidade Web abordando os 

conceitos, terminologias e diretivas relacionadas com a acessibilidade Web. Define quais 

os mitos relacionados com o tema bem como as ferramentas utilizadas para a avaliação e 

recuperação de conteúdo Web acessível. Responde também às questões de investigação 

número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 

3.1 – CARACTERIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB  

 Nas últimas décadas, o termo de acessibilidade tem sido mencionado constantemente, 

não só na área da arquitetura/construção como também em diversas outras áreas das quais 

são exemplo as áreas da comunicação, lazer, trabalho e ensino. Basicamente os ambientes 

podem ser internos como ambientes externos, desde que qualquer tipo de pessoa possa 

ter acesso fisicamente ou virtualmente. 

 Apesar do termo “acessibilidade” ser normalmente associado a uma característica 

física ou mesmo edifícios, ao transpor este termo para as TIC, consegue-se afirmar que o 

mesmo diz respeito à criação de interfaces passíveis de serem utilizadas por todos os 

utilizadores, inclusive aqueles que possuem uma qualquer incapacidade ou deficiência 

(Cavender & Bigham, 2011). Logo, consegue-se supor que o termo definido pela 

existência de interface percetível e utilizável da mesma forma por todo o tipo de 

utilizadores é “Acessibilidade Web” (Gonçalves, Martins, & Branco, 2014; Martins, 

Gonçalves, & Branco, 2016; Pereira, Ferreira, & Archambault, 2015). 

 O W3C argumenta que a acessibilidade é um elemento fundamental da Web e que 

deve ser projetada tendo em conta todas as pessoas, independentemente do seu hardware, 

software, língua, cultura, localização, capacidade física ou mental. Tim Berners-Lee, 

arquiteto e diretor da WWW do W3C ressalta a importância tanto da acessibilidade como 

a capacidade da Web de forma a capacitar todos os utilizadores com deficiência 

afirmando que “ o poder da Web está na sua universalidade” e que o facto de todos 

poderem aceder à Web é um aspeto fundamental (Youngblood, 2014).   

 Para Fernandes, Costa, Duarte, and Carriço (2012) e Gonçalves, Martins, Martins, 

Pereira, and Mamede (2010) uma Web acessível significa que esta pode ser utilizada por 

todos os utilizadores independentemente das deficiências ou incapacidades que possam 

ter. Isso representa que não podem existir barreiras que tornem a interação impossível ou 

que não permitam aceder aos conteúdos disponibilizados (Li, Yen, Lu, & Lin, 2012; T. 
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Rocha et al., 2015). No entanto, segundo Pereira et al. (2015) ainda é percetível a 

existência destas. 

 São vários os autores que afirmam que todos os recursos Web necessitam de 

incorporar características de acessibilidade que permitam aos utilizadores com limitações 

funcionais usa-los por si só, ou usando tecnologias de apoio para o fazer (Babu & 

Sekharaiah, 2014; Pereira, Ferreira, Braga, Salgado, & Nunes, 2014; T. Rocha, Martins, 

Gonçalves, & Branco, 2016; Wentz et al., 2014). 

    A implementação de acessibilidade Web consiste em permitir que todos os indivíduos 

que possuam qualquer tipo de incapacidades, deficiência ou limitação possam perceber, 

compreender, navegar e interagir com a Web (Capra, Ferreira, da Silveira, & Ferreira, 

2012; Gonçalves, Martins, Branco, & Barroso, 2013; Rutter et al., 2007; Sánchez & 

Moreno, 2014). De forma a completar esta afirmação, Berners-Lee (2010) assume que o 

conceito de acessibilidade Web, representa o uso da Internet, por todos, 

independentemente das suas capacidades ou habilidades sociais, culturais e físicas.  

 Nos últimos anos, a acessibilidade Web passou de uma vertente teórica para um plano 

mais concreto e com repercussões assentes em bases regulamentares. Como prova desta 

afirmação, Ackermann, Vlachogiannis, and Velasco (2015) enunciam que a convenção 

da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência reconheceu a acessibilidade Web 

como um direito fundamental da pessoa e tem sido adotado por todos os estados membros 

da EU e pela própria CE. Em 2006, os ministros de 34 países europeus assinaram por 

unanimidade a Declaração de Riga que assume que as TIC têm de estar à altura de uma 

sociedade inclusiva e estabelece metas concretas para a inclusão de pessoas com 

deficiência incluindo o compromisso de fazer todos os sítios Web públicos em 

conformidade com as recomendações de acessibilidade do W3C. 

 3.1.1 – Acessibilidade Web e Usabilidade 

 

Ainda que à luz da literatura analisada, os conceitos de acessibilidade e usabilidade 

estejam caracterizados de forma individual, existem diversos autores que definem que 

eles estão interligados, ainda que essa interligação não seja propriamente clara. De 

seguida, apresentamos algumas perspetivas dessa dualidade. 

Nielsen (1994) afirma que o conceito de usabilidade é um grupo de conceitos 

tradicionalmente associado a cinco atributos tais como, capacidade de aprendizagem, 

eficiência, capacidade de memorizar, baixa taxa de erros e satisfação do utilizador. Estes 
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princípios podem ser especializados e decompostos em critérios, permitindo um grupo 

mais amplo de critérios de validação, métodos e ferramentas. Como resultado a 

usabilidade é sistemática e avaliada continuamente para cada vez mais ir melhorando. 

O padrão que é atualmente aceite pela comunidade de especialistas em usabilidade é 

a Norma Internacional ISO 9241, onde a qual pode ser vista como uma “medida em que 

um produto pode ser usado pelos utilizadores específicos para atingir metas especificas 

como a eficácia, eficiência e satisfação num contexto especificado” (ISO, 1997). 

Thatcher, Waddell, and Burks (2002) definem que a acessibilidade é um subconjunto 

da usabilidade, sugerindo que os problemas da acessibilidade são problemas particulares 

da usabilidade. No entanto os problemas da usabilidade afetam todos os utilizadores, 

independentemente de estes possuírem qualquer tipo de deficiência. 

De acordo com Shneiderman (2000) e Shneiderman (2003) estes propõem o conceito 

da usabilidade universal para abranger tanto a acessibilidade como a usabilidade. Afirma 

também que os acessos aos sítios Web não são suficientes para garantir que o uso seja 

bem-sucedido, sugerindo que a acessibilidade Web é um primeiro passo, mas não é o  

suficiente para a usabilidade universal. 

A acessibilidade é frequentemente vista como um subconjunto de usabilidade, mas 

para Pühretmair and Miesenberger (2005) a acessibilidade é mais do que um subconjunto, 

é um pré-requisito fundamental da usabilidade. Estes autores consideram também que 

uma página Web que não esteja acessível, tem grandes restrições na usabilidade, porque 

um determinado grupo de utilizadores não podem fazer uso dos serviços fornecidos pela 

página Web (Faria et al., 2016).   

Já de acordo com Nielsen and Loranger (2007) o termo usabilidade, criado na década 

de 80, é definido como um atributo de qualidade relativamente à forma rápida de como 

os utilizadores aprendem a utilizar alguma coisa, de qual a capacidade de se lembrar de 

como utilizar e o quanto gostam de a utilizar.   

Para Petrie and Kheir (2007) os conceitos de acessibilidade e usabilidade estão bem 

estabelecidos para os sítios Web e as interfaces do utilizador. Além disso, estes autores 

afirmam que podem existir diferentes relações possíveis entre os problemas encontrados 

pelos utilizadores com deficiência e sem deficiência. Acredita também que os problemas 

de acessibilidade e usabilidade podem ser vistos como dois conjuntos sobrepostos, que 

inclui três categorias: 
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 Os problemas que afetam apenas pessoas com deficiência que são chamados 

como “pura acessibilidade” 

 Os problemas que afetam somente pessoas sem deficiência que são chamados 

de problemas “pura usabilidade” 

 Os problemas que afetam pessoas com deficiência e sem deficiência que são 

chamados problemas de “usabilidade universal” 

De acordo com Matera, Rizzo, and Carughi (2006) e Lew, Olsina, Becker, and Zhang 

(2012) o conceito de acessibilidade pode ser visto como uma extensão e complemento do 

conceito de usabilidade, uma vez que estabelece as condições para os utilizadores 

atingirem metas relacionadas com a eficácia, com um alto nível de aquisição de 

conhecimento, sem negligenciar, ao mesmo tempo, a utilização de um determinado 

conteúdo Web num contexto especifico. 

3.2 – DIRETIVAS E STANDARDS DE ACESSIBILIDADE 

3.2.1 – Consórcio World Wide Web - W3C 

Para Sullivan and Matson (2000) ao longo da história da Web, têm sido propostos 

diversos padrões e diretivas para a acessibilidade de conteúdos Web por várias 

organizações, mas apenas um conjunto de diretivas de acessibilidade foi examinado pelos 

mais de 300 membros do Consórcio World Wide Web (W3C). A missão do W3C é 

promover a evolução e interoperabilidade da Web através do desenvolvimento de 

protocolos e normas comuns.  

Gonçalves et al. (2014) consideram que desde 1990, muitas organizações 

internacionais têm tido cada vez mais atenção na problemática de acessibilidade Web. 

Todos esses esforços levaram a vários desfechos diferentes, sendo um dos mais relevantes 

os regulamentos e as recomendações feitas de forma a desenvolver conteúdo Web 

acessível. Apesar do trabalho realizado pelas diversas organizações nacionais e 

internacionais, quem possui objetivos e resultados mais significativos é o Consórcio W3C. 

Desde 1999, este Consórcio já publicou vários regulamentos e recomendações no sentido 

de corrigir os problemas inerentes na acessibilidade Web (Correia et al., 2013).  

A WAI (Web Accessibility Initiative) refere que a acessibilidade Web significa que 

pessoas com algum tipo de deficiência podem utilizar a Web de maneira eficiente. Tendo 

em conta a sua definição, estas podem navegar, perceber, entender e interagir com a Web, 

bem como também participar para o seu crescimento (Avelar, Rezende, & Freire, 2015). 
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A questão de acessibilidade tem dois componentes principais, os componentes 

técnicos (relacionados com as ferramentas e conteúdos com que se trabalha) e com os 

componentes humanos, envolvendo então quem produz o conteúdo, os utilizadores finais 

e os programadores. Logo, para se conseguir colmatar todos os problemas relacionados 

com pessoas com deficiência, existem ferramentas para permitir a criação e modificação 

do conteúdo em páginas Web que devem ser todas acessíveis. Posto isto, a acessibilidade 

deve ser encarada como duas perspetivas, logo a WAI do W3C foi criada para resolver 

esta questão (Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira, & Ferreira, 2012; Martins et al., 

2009). São de salientar as seguintes diretivas (Baptista, Martins, Gonçalves, Branco, & 

Rocha, 2016; Martins et al., 2015; Villena, Ramos, Fortes, & Goularte, 2014): 

 WCAG – Web Content Accessibility Guidelines descreve as recomendações 

necessárias para tornar o conteúdo Web mais acessível. 

 ATAG – Authoring Tool Accessibility Guidelines descreve orientações para 

a conceção de agentes de utilizadores para ajudar as pessoas com deficiência. 

 UAAG – User Agent Accessibility Guidelines são diretivas que definem como 

é que as ferramentas devem ajudar os programadores da Web a produzirem o 

seu conteúdo acessível. 

  

 A WAI visa promover um ambiente cooperativo garantindo conteúdo Web acessível 

a pessoas com deficiências desenvolvendo protocolos e linguagens de páginas Web de 

forma a assegurar comunicação entre os sítios Web suportando os diferentes hardwares. 

Além disso, as Diretivas de Acessibilidade para o Conteúdo Web (WCAG) foram 

desenvolvidas pela WAI, como sendo um padrão global de conteúdo Web acessível, 

explicando como fazer conteúdo Web mais acessível para pessoas com deficiência (Li et 

al., 2012). 

 As WCAG são resultado de ideias e discussões no grupo de trabalho WAI, uma vez 

que trabalham na direção de padrões de acessibilidade, oferecendo uma visão geral de 

diretivas, normas e guias de estilo para haver interação humano computador (HCI).A 

grande maioria dos WCAG contêm técnicas fundamentais para melhorar a programação 

de sítios Web para torna-los acessíveis a todos os utilizadores e todos os dispositivos, 

estabelecendo três diretivas (Leuthold, Bargas, & Opwis, 2008). 

 As Diretivas de Acessibilidade para o Conteúdo Web (WCAG) são o padrão 

reconhecido internacionalmente para a acessibilidade Web. No entanto, as evidências 
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sugerem que a conformidade com estes padrões de acessibilidade não garante 

necessariamente uma experiencia de utilizador satisfatório na Web. Há estudos que 

evidenciam que as diretivas dos sítios Web compatíveis podem ser inacessíveis para 

utilizadores específicos em ocasiões específicas (Aizpurua, Arrue, & Vigo, 2015). 

 As WCAG definem um conjunto de melhores práticas para o desenvolvimento Web 

e são a base para a maioria das ferramentas de avaliação. Estas ferramentas são uma boa 

base para avaliar o nível de conformidade de um determinado Website relativamente aos 

standards existentes. Alguns exemplos de ferramentas de avaliação são QualWeb v.4, 

Web Accessibility Checker v.5, Web Accessibility Evaluation tool v.6 e WaaT v.7 (Costa, 

Carriço, & Duarte, 2015). 

 A WAI publicou no inicio de 2001 a versão das WCAG 2.0 (Sohaib, Hussain, & 

Badini, 2011), tendo por base a versão WCAG 1.0, publicada em 1999 (Lazar et al., 2013), 

produzindo as seguintes modificações: 

 Organização mais eficiente; 

 Ajuste de prioridades de alguns postos de controlo; 

 Remoção, modificação ou acréscimo de novas exigências decorrentes da evolução 

tecnológica verificada desde as WCAG 1.0; 

 Incorporação das WCAG 1.0; 

 A aplicação de medidas resultantes da experiência adquirida na execução das 

WCAG 1.0.  

No processo de verificação de acessibilidade, Santarosa, Conforto, and Machado 

(2014) definiram os quatro princípios fundamentais para tornar o conteúdo Web acessível 

através das diretivas da WCAG 2.0: 

 Percetíveis – as informações e os componentes da interface devem ser percebidos 

pelos utilizadores; 

 Operável – os componentes da interface e o browser tem de permitir a interação, 

respeitando as especificidades do utilizador; 

 Compreensível – as informações e a operação da interface do utilizador deve ser 

compreendida pelo utilizador; 

 Robusto – o conteúdo deve ser suficientemente bem elaborado para que possa ser 

interpretado de forma concisa por vários utilizadores. 
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 Estes quatro princípios contêm um total de doze orientações. No âmbito de cada 

orientação, há um número variável de critérios de sucessos. Esses critérios são concebidos 

de modo a serem testados através de programas de computador ou testes humanos 

(Bradbard & Peters, 2010).  

 As métricas da acessibilidade são bastante importantes pois podem ser usadas em 

qualquer altura para se comparar recursos da Web. Ao utilizar as métricas definidas pelo 

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) consegue-se avaliar através dos 

seguintes valores de conformidade (Gonçalves, Martins, Pereira, & Mamede, 2010; Vigo 

& Brajnik, 2011): 

 Nível de conformidade A – Todos os critérios do nível 1 estão em 

conformidade 

 Nível de conformidade AA – Todos os critérios do nível 1 e 2 estão em 

conformidade 

 Nível de conformidade AAA – Todos os critérios do nível 1, 2, 3 estão em 

conformidade 

  

  De acordo com o W3C (2016a) a maioria dos sítios Web que estejam em 

conformidade com as WCAG 1.0 não necessitam de grandes mudanças significativas, 

senão nenhuma alteração, para estar em conformidade com as WCAG 2.0. As questões 

relacionadas com a acessibilidade são as mesmas, apenas existem algumas diferenças na 

organização e nos requisitos entre WCAG 1.0 e WCAG 2.0. 

  Prougestaporn (2010) afirma que as diretivas da WCAG 2.0 ajudam a criar conteúdo 

Web acessível de forma a que pessoas com deficiência visual acedam a qualquer sitio 

Web de forma eficaz garantindo que todas as operações fiquem funcionais através de um 

teclado, para facilitar a orientação dos utilizadores. 

 3.2.2 – International Organization of Standardization – ISO 

 A ISO definiu em 1998 a norma “ISO 9241”. Esta norma trata-se de um documento 

dividido em três partes, onde cada parte é um documento independente relacionado com 

o tema geral da norma, estabelecendo orientações para a qualidade no trabalho em 

sistemas interativos. A parte de 1 a 17 tem como título geral “Requisitos ergonômicos 

para o trabalho em escritório com terminais de vídeo”. A parte de 20 a 920, recebe o título 

geral de “Ergonomia da interação humano-sistema” (ISO, 1998). 

 De acordo com a ISO (1998), a orientação em usabilidade define três conceitos base: 
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 Usabilidade – Um produto pode ser utilizado por utilizadores específicos, de 

forma a atingir metas especificas tais como a eficácia, eficiência e satisfação num 

contexto de uso específico. 

 Eficácia – A exatidão e integridade com que os utilizadores atingem metas 

específicas. 

 Eficiência – Recursos gastos em relação à exatidão e integridade com a qual os 

utilizadores alcançam as metas. 

 Satisfação – Aceitabilidade e conforto de uso  

 

 A ISO estabeleceu um conjunto de normas conducentes à normalização necessária 

para esta área. Segundo Gonçalves, Martins, Pereira, Oliveira, and Ferreira (2013) as 

questões de acessibilidade ficaram normalizadas pelas “ISO TS-16071”, “ISO 9241-111” 

e “ISO 9241-171”. 

 O padrão ISO 9241-171 descreve requisitos para a “Orientação sobre acessibilidade 

de software”. Este documento define acessibilidade como a usabilidade de um serviço, 

produto, ambiente ou facilidade para pessoas que contenham a mais ampla variedade de 

capacidades (ISO, 2008).  

 As orientações da ISO, na acessibilidade de software (ISO 9241-171) estabelecem as 

normas da arquitetura do software de sistemas interativos para que esses sistemas possam 

alcançar o maior nível de acessibilidade possível e para aumentar a compatibilidade com 

tecnologias assistivas. Refere-se a três grandes princípios para a conceção de software 

acessível que devem ser usados em conjunto com os sete princípios do diálogo de ISO 

9241-110 (ISO, 2008). O primeiro destes princípios é a utilização equitativa que fornece 

os mesmos meios de uso para todo o tipo de utilizadores, o segundo é a aptidão para a 

mais ampla gama de uso onde as soluções devem ser projetadas de modo a serem úteis, 

aceitáveis e acessíveis ao maior número de utilizadores, tendo em conta as suas 

habilidades especiais, diversidade de tarefas, circunstâncias económicas e sociais, por fim, 

o terceiro princípio é a robustez onde o software deve ser planeado para ser mais robusto 

possível de forma a permitir utilizar tecnologias de apoio atuais ou futuras. O software 

pode promover a integração das tecnologias de apoio, fornecendo informações que podem 

ser interpretadas pelas tecnologias de apoio (Gonçalves et al., 2012). 
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 3.2.3 – Secção 508 

 

A secção 508 da lei da reabilitação foi assinada em 1998 e entrou em vigor em 2001, 

estabeleceu requisitos para sítios Web do governo federal de forma a estarem acessíveis 

para pessoas com deficiências. Esta, exige que pessoas com deficiências que procuram 

informações ou serviços de um departamento federal possam ter acesso a informações e 

dados, tal como qualquer pessoa consegue (GSA, 2016a). 

 Solid (2016) afirma que nos termos do artigo 508, as agências federais são obrigadas 

a fornecer aos utilizadores com deficiência conteúdo acessível para que estes tenham 

igual acesso de conteúdo comparando com pessoas sem deficiência, a menos que isso 

produza uma sobrecarga para a organização. Aplica-se especificamente aos produtos 

eletrónicos e de tecnologia de informação desenvolvida, adquirida ou mantida por uma 

agência federal.  

A introdução da eletrónica nas agências federais, fez com que a necessidade de se tornar 

acessível a todos se tornasse clara. A fim de satisfazer esta necessidade, em 1998, o 

congresso dos EUA alterou esta regulamentação, obrigando a que todas as agências 

federais transformassem as referidas tecnologias acessíveis a todos os cidadãos, incluindo 

aqueles com deficiências. Através da aplicação desta lei, o Congresso dos EUA destina-

se a remover todos os diferentes tipos de barreiras para que as pessoas com deficiência 

beneficiem destas mesmas tecnologias e de uma nova gama de oportunidade (ITAW, 

2015; USAB, 2015). 

De acordo com Olalere and Lazar (2011), as primeiras versões das especificações das 

técnicas do conteúdo Web para o governo federal dos Estados Unidos, foram os 

regulamentos para a secção 508 da lei da reabilitação e obtiveram-se através da WCAG 

1.0. Como se formou a versão WCAG 2.0 o governo passou por um processo de 

regulamentação para atualizar as regulamentações da secção 508.  

Pelo GSA (2016b) (Government wide Section508 Accessibility Program) quem se torna 

responsável por fazer cumprir as exigências da secção 508 são os indivíduos com 

deficiência, pois podem apresentar uma queixa ou mover uma ação civil na Justiça 

Federal pelo incumprimento das exigências da secção 508. 
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3.3 – ACESSIBILIDADE MÓVEL 

 

 Os dispositivos móveis são atualmente uma das ferramentas mais importantes para a 

criação e manutenção de laços sociais. Estes dispõem de um grande conjunto de 

aplicações e funcionalidades que os convertem numa grande e poderosa ferramenta de 

comunicação final. A incapacidade de operar esses dispositivos é suscetível de excluir as 

pessoas de oportunidades de diferentes domínios, tais como, trabalho, entretenimento, 

saúde, compras, transportes (Nicolau, Guerreiro, & Guerreiro, 2014). A utilização de 

sistemas computacionais disponíveis com vários tipos de interfaces, como a Web ou 

dispositivos móveis, tornou-se um dos meios mais utilizados para fornecer acesso a 

serviços, notícias e todos os tipos de informação utilizada por pessoas nas suas vidas 

diárias. Logo, é de extrema importância que todas as pessoas possam utilizar estes 

serviços, incluindo pessoas com algum tipo de limitação (Serra, Carvalho, Ferreira, Vaz, 

& Freire, 2015). 

Tendo em conta Zhou, Bensal, and Zhang (2014) o crescimento explosivo de 

utilizadores com aparelhos móveis e a crescente necessidade de acesso à informação faz 

com que o uso da Web nos dispositivos móveis seja uma prática comum.  

Para Serra et al. (2015) a utilização de sistemas computacionais disponíveis com 

vários tipos de interfaces, como a Web ou dispositivos móveis, tornou-se um dos meios 

mais utilizados para fornecer acesso a serviços, noticias, e todos os tipos de informação 

utilizada por pessoas nas suas vidas diárias. Logo, é de extrema importância que todas as 

pessoas possam utilizar estes serviços, incluindo pessoas com deficiência. 

 De acordo com W3C (2016b) a acessibilidade móvel deverá contemplar aplicações 

cuja usabilidade permita a pessoas com deficiência, a utilização de equipamentos móveis. 

O trabalho de WAI nesta área inclui as pessoas que utilizam uma ampla gama de 

dispositivos para interagir com a Web como telemóveis, tablets, TVs e muito mais. Assim, 

a WAI tem trabalhado para melhorar as tecnologias para a acessibilidade móvel, 

incluindo: 

 IndieUI (Independent User Interface) é uma forma de todas as ações do 

utilizador serem comunicadas às aplicações Web, incluindo aplicações móveis. 

Logo, vai ser mais fácil as aplicações trabalharem para uma ampla gama de 

dispositivos, incluindo tecnologias de apoio. 
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 WAI-ARIA (Accessible Rich Internet Applications) é uma maneira de tornar 

o conteúdo Web mais acessível, especialmente conteúdo dinâmico. Aplica-se 

a aplicações Web que possam ser acedidas em dispositivos móveis. 

  

Para superar a falta de consciencialização sobre a Web móvel e com o objetivo de 

unir os critérios tendo em conta as boas práticas de usabilidade para dispositivos móveis, 

os MWBP (Mobile Web Best Pratices) 1.0 foram lançados em 2008 pelo W3C (Chuter 

& Yesilada, 2009). Tendo em conta Vigo, Aizpurua, Arrue, and Abascal (2008) esta 

iniciativa tem por base as WCAG 2.0 mas o seu âmbito é limitado às orientações que têm 

impacto nos dispositivos móveis, sendo possível a execução de testes de orientação 

automática a partir do mobileOK basic através da sua conformidade. Estes testes definem 

um subconjunto de melhores práticas para fornecerem uma experiencia melhor aos 

utilizadores  

 Clegg, Bailey, and Gkatzidou (2014) complementam, afirmando que o WCAG 2.0 e 

as melhores práticas com MWBP 1.0 são diretivas que fornecem documentação e suporte 

para garantir conteúdo Web acessível, especialmente para aqueles com deficiência. 

Apesar de potenciais limitações, as orientações são geralmente consideradas uma 

ferramenta importante na sensibilização para a acessibilidade, estabelecendo a sua 

importância e orientando os programadores no desenvolvimento de sítios Web que 

suportam a acessibilidade  

 Os especialistas criaram o MWBP através da seguinte iniciativa MWI (Mobile Web 

Initiative). Esta diretriz é um defina por Lopes, Bandeira, Carriço, and Van (2010) como 

o conjunto de verificação de pontos, para realizada pelos programadores e designers, de 

forma a saber se todos os dados dos sítios Web estão habilitados para os telefones, desde 

que tenham navegador Web disponível. Consideram também que o MWBP é definido em 

5 categorias agrupando estas orientações nas suas propriedades funcionais: 

 Comportamento geral 

 Navegação e links 

 Layout de páginas e conteúdos 

 Definição da página 

 Entrada do utilizador 

De acordo com Qiu, Zhang, and Huang (2006) a apresentação da informação é crucial 

para melhorar a experiência que o utilizador tem com o ambiente móvel. Por exemplo, 
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Adipat, Zhang, and Zhou (2010) afirma que foram desenvolvidas uma série de técnicas 

para propor uma abordagem hibrida como por exemplo o sumário ser apresentado em 

texto hierárquico e as palavras-chave com cores coloridas. 

 Zhou et al. (2014) definiram quatro problemas fundamentais que serão representados 

de seguida: 

 Tamanho do ecrã pequeno 

 Entrada de texto reduzida  

 Falta de dispositivos que contenham um apontador 

 Baixa largura de banda 

 

3.4 – MITOS DA ACESSIBILIDADE WEB 

Depois de aplicadas todas as diretivas relativamente à acessibilidade Web e sabendo 

que o uso destas não só garante que milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou 

incapacidade podem aceder a sítios Web de forma adequada, pode afirmar-se que o fazem 

sem qualquer tipo de restrições.  

De acordo com Henry (2006), há um aspeto que deve ser esclarecido sobre a 

acessibilidade Web, que é aprender a separar os mitos da realidade. 

Segundo Zeldman (2003) , são muitos os mitos, e de seguida serão apresentados os 

mais comuns: 

 

Mito 1 – As páginas com conteúdo acessível devem ser simples e compostas 

apenas por texto. 

As tecnologias assistivas não eram capazes de lidar com páginas Web com um design 

complexo. Considerava-se quase impossível criar uma página que fosse visualmente 

atrativa, complexa, dinâmica e ao mesmo tempo acessível. Foi devido a estas razões que 

se criou o primeiro mito (Henry, 2006). 

Um dos grandes objetivos das recomendações para a acessibilidade Web não são o de 

delimitar o aspeto gráfico das páginas Web, mas sim de as melhorar, além de possibilitar 

o uso de tecnologias avançadas (Bartlett 1999). 

Já Rutter et al. (2007) afirmam que a maioria dos sítios Web que incidiam sobre a 

acessibilidade Web eram realmente monótonos e chatos, mas isso não era devido às 
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limitações da acessibilidade mas sim porque as organizações que desenvolviam sítios 

Web com acessibilidade não tinham recursos para desenvolver um bom design. 

 

Mito 2 – Desenvolver uma página Web acessível é difícil, dispendioso e consome 

muito tempo. 

Muitas pessoas comentam que para criar uma página Web acessível e interoperável 

demora muito mais tempo do que criar uma página sem essas recomendações. Para 

Bartlett (1999) se comparássemos esse argumento com a realização de um livro seria o 

mesmo que dizer: “Se eu escrever um livro e não tiver em conta a gramática e ortografia, 

termino rapidamente” ou seja, o tempo que se gasta nessas atividades não pode ser 

considerado em vão. 

 

Mito 3 – As versões só com texto são soluções aceitáveis. 

As versões somente em texto referem-se a paginas sem imagens ou gráficos, e muitas 

vezes com o layout de uma só coluna, sem cores e com um nível de interação simplificado. 

De acordo com Henry (2006)  estas, já deviam ter desaparecido há muito tempo, mas 

infelizmente ainda existem e não são soluções de acessibilidade devido ao facto de ser 

difícil distinguir a partir de conteúdo, com design e cores diferentes torna-se mais fácil 

pesquisar. 

 

Mito 4 – Pessoas com deficiência não utilizam a internet. 

Quem desenvolve as páginas Web muitas vezes afirma que conhece muito bem os 

seus utilizadores e que nenhum deles tem alguma deficiência. No nosso ponto de vista, é 

impossível saber se o sitio Web tem utilizadores com algum tipo de deficiência se não 

garantir o mínimo de acessibilidade Web (C. Rocha, Campo, Chaves, & Machado, 2012). 

 

Mito 5 – As ferramentas de avaliação da acessibilidade podem determinar a 

acessibilidade e conformidade com as normas. 

Tendo em conta Henry (2006) as ferramentas de avaliação são uma grande ajuda e 

podem reduzir tempo quando toca a avaliar um sitio Web, mas nenhuma delas é capaz de 

determinar se um sitio Web é acessível ou segue todas as orientações de acessibilidade. 

Para haver uma avaliação eficiente é necessário fazer uma triagem técnica com pessoas 

competentes na área da acessibilidade, reunir pessoas com deficiência e fazer a avaliação 

ao sitio Web junto delas e, por fim, utilizar então as ferramentas de avaliação. 
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Mito 6 – Carga do servidor. 

Errado, as técnicas de acessibilidade muitas vezes reduzem a carga do servidor, 

reduzindo assim a necessidade de servidores adicionais e aumentando a velocidade do 

download (Rutter et al., 2007). 

 

 Mito 7 – Não garantem interoperabilidade.  

 A acessibilidade Web permite que o conteúdo seja utilizado em diferentes 

configurações, incluindo diferentes navegadores, sistemas operativos e dispositivos. Hoje 

em dia, cada vez mais as empresas se interessam pela interoperabilidade Web bem como 

a independência do dispositivo, isto é, o desenvolvimento de sítios Web que trabalham 

com várias tecnologias, dispositivos…(Rutter et al., 2007) . 

 

 Mito 8 – Não está preparada para as tecnologias avançadas. 

A acessibilidade Web pode ajudar as organizações a ter tecnologias Web avançadas 

e a estarem preparadas para as futuras tecnologias (Rutter et al., 2007). 

  

3.5 – FERRAMENTAS DA ACESSIBILIDADE WEB 

  

3.5.1 – Ferramentas de Avaliação 

 

 A avaliação de acessibilidade dos sítios Web é um processo de avaliação para verificar 

a conformidade de um site com as orientações estabelecidas pelas organizações das 

normalizações (Reid & Snow-Weaver, 2008; Yesilada, Brajnik, Vigo, & Harper, 2012). 

Como sabemos, muitos estudos recentes mostram que muitos sítios Web ainda não estão 

acessíveis para as pessoas com deficiência (Burgstahler, Jirikowic, Kolko, & Elliot, 2004; 

Kern, 2008). Os especialistas, por exemplo, programadores realizarem avaliações 

manuais ou automáticas. Na avaliação manual, o especialista analisa manualmente as 

paginas da Web para ver se encontra, eventualmente problemas (Lopes, Van Isacker, & 

Carriço, 2010). A avaliação automática verifica a conformidade com as diretivas que 

utilizam software e este geralmente minimiza a necessidade da intervenção humana. 

Além disso, o teste automático é escalável e objetivo. No entanto, a avaliação automática 

te algumas limitações, como por exemplo não é tao profunda como a avaliação ao 

utilizador nem é tão completa. 
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Quando se desenvolve ou restrutura um sitio Web, é necessário que haja avaliações 

de acessibilidade, tanto no inicio como durante todo o processo de desenvolvimento, pois 

assim consegue-se identificar mais cedo os problemas de acessibilidade, conseguindo 

então uma solução mais fácil. Hoje em dia, existem algumas ferramentas de  que auxiliam 

na tarefa de avaliação, contudo, nenhuma ferramenta pode determinar, por si só, se um 

sitio Web cumpre as todas as diretivas de acessibilidade, é necessário haver avaliações 

manuais para determinar se um sitio Web é realmente acessível ou não (W3C, 2005a).  

Avaliar a acessibilidade de uma página Web para utilizadores com deficiência requer 

uma variedade de conhecimentos e perspetivas. Uma avaliação eficaz e abrangente da 

acessibilidade Web requer mais do que executar uma simples ferramenta de avaliação. 

Vigo, Brown, and Conway (2013) confirmam que contando com os testes automatizados 

por si só pode ter efeitos negativos e consequências indesejáveis. Uma boa avaliação 

requer que quem avalia tenha conhecimentos em tecnologias, ferramentas de avaliação 

automatizadas, barreiras de acessibilidade, tecnologias de apoio e estratégias para avaliar 

pessoas com deficiências. Enquanto a conformidade é importante, avaliar utilizadores 

pode ajudar na identificação de problemas de acessibilidade e usabilidade que não seriam 

encontrados de outra maneira. No entanto, Aizpurua, Arrue, Harper, and Vigo (2014) 

alerta para o facto de que um sitio Web com um numero significativo de problemas com 

diretivas pode ser interpretado como acessível, e pelo contrario, alguns utilizadores 

podem não interpretar um sitio Web altamente acessível como acessível. 

 De acordo com Gay and Qi Li (2010)  “AChecker” é uma ferramenta online que avalia 

os sítios Web de acordo com a secção 508 e WCAG 2.0. Avalia de forma semi-automática, 

uma vez que não é possível verificar todas as orientações. Esta necessita de uma avaliação 

humana para se tomar a decisão final sobre o nível de acessibilidade. 

 WAVE (2001) é uma ferramenta de avaliação desenvolvida pela Web Aim. Esta dá 

uma representação visual da página que está a ser avaliada com notificações amarelas 

indicando quais os erros presentes. Informa com notificações do lado direito quais os 

problemas de acessibilidade enquanto que do lado esquerdo fornece um resumo dos 

problemas encontrados. Produz um relatório lateral que contém o número e possíveis 

erros, juntamente com uma breve explicação de cada um deles. Não é uma ferramenta de 

reparo de erros e não mostra quais as diretivas implementadas. 

 TAW  é uma ferramenta de acessibilidade gratuita desenvolvida pela Fundação do 

Centro Espanhol para o Desenvolvimento da Informação e Comunicação nas Astúrias 

(CTIC). Esta tem uma versão em Inglês e outra em Espanhol e testa a acessibilidade de 
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acordo com a WCAG 2.0 e ambiente mobile. Os problemas de acessibilidade produzidos 

por TAW podem ser de três categorias, tais como, problemas, avisos e não revista. Os 

erros da não revista não tem opções de reparação. A ferramenta TAW 3 foca-se apenas 

na página inicial de cada sitio Web e desenvolve por cada uma um relatório simples. Esta, 

já foi utilizada para investigar o setor da educação em Portugal (Gonçalves, Martins, 

Pereira, Santos, & Cota, 2013). 

 “AcessWeb – Barómetro da Acessibilidade Web em Portugal” tem como objetivo 

global a criação de uma plataforma tecnológica que permita evoluir o nível de inteligência 

e conhecimento extraído dos estudos avaliativos da acessibilidade Web e assim permitir 

que sejam atingidos indicadores e relatórios que possam ser passados aos proprietários 

dos sítios Web para que eles possam melhorar do ponto da acessibilidade, usabilidade e 

compatibilidade (Gonçalves, Martins, Branco, Pereira, et al., 2015; Martins, Gonçalves, 

Branco, et al., 2016). 

O “AccessMonitor” é uma ferramenta automática que verifica os sítios Web de acordo 

com as diretivas de acessibilidade WCAG 2.0 do W3C. Este, funciona integralmente na 

Web e não requer qualquer tipo de instalação, nem depende de um qualquer browser ou 

sistema operativo. Corre em qualquer dispositivo desde que este contenha algum 

navegador Web, é integralmente universal. 

 “508 Checker” é uma ferramenta gratuita que tem como objetivo analisar os sítios 

Web que estejam em conformidade com a secção 508 apenas. Dá também sugestões de 

como o tornar compatível com esta norma. 

 A ferramenta “Automated Accessibility Testing Tool – AATT” foi criada pelo PayPal 

e utiliza as normas tanto da W3C como Secção 508 e ISO. É uma ferramenta opensource 

e a sua linguagem é o inglês.  

 De seguida serão apresentadas ferramentas existentes para avaliação dos sítios Web 

em conformidade com as normas WCAG 2.0, ISO, Secção 508. A W3C (2005b) fornece 

uma lista de ferramentas de avaliação de forma a corresponder às necessidades especificas 

de cada pessoa.  
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Ferramenta Idioma Fundação WCAG 

2.0 

ISO Secção 

508 

Gratuita 

508 Checker Inglês Formstack - x x Sim 

A11Y 

Compliance 

Platform 

 

Inglês 

Bureau of 

Internet 

Accessibility 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Não 

Accessibility 

Bookmarklets 

 

Inglês 

University of 

Illinois and 

Pixo 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Accessibility 

Checker 

Inglês 

Holandes 

CKSource X X X Não 

Accessibility 

Checklist 

Inglês Elsevier X X X Sim 

Accessibility 

Color Wheel 

Inglês 

Francês 

Italiano 

Japones 

 

Giacomo 

Mazzocato 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Accessibility 

Developer 

Tools 

Inglês Google 

Accessibility 

X - - Sim 

Accessibility 

Management 

Platform 

(AMP) 

 

Inglês 

 

SSB BART 

Group 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

Não 

Accessibility 

Viewer 

Inglês The Paciello 

Group 

X X X Sim 

Accessible 

email 

Inglês Measuremail X - - Sim 

AccessIn  

Inglês 

Digital 

Accessibility 

Centre 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Não 

AccessLint 

Rubygem 

Inglês Cameron 

Cundiff 

X - - Sim 
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AccessMonitor  

Português 

Fundação para 

a Ciência e a 

Tecnologia 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

 

AChecker 

Inglês 

Alemão 

Italiano 

Inclusive 

Design 

X X X Sim 

 

 

 

 

Acrobat XI 

Pro 

Português 

Chines 

Inglês 

Francês 

Alemão 

Espanhol 

Ucraniano 

Russo 

 

 

 

 

Adobe 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Não 

 

AInspector 

Sidebar 

 

Inglês 

University of 

Illinois 

Urbana-

Champaign 

 

X 

 

 

- 

 

- 

 

Sim 

Asqatasun Inglês 

Francês 

Espanhol 

 

Asqatasun.org 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Sim 

aXe Inglês Deque 

Systems 

X X X Sim 

ColorTester Inglês 

Japonês 

Alfasado X - - Sim 

CommonLook 

Office 

Professional 

 

Inglês 

NetCentric 

Technologies 

 

- 

 

X 

 

X 

 

Não 

COMPLYFirst 

Professional 

Inglês Odellus 

Corporation 

X X X Não 

 

Contrast 

checker 

Inglês 

Alemão 

Francês 

Jorge 

Rumoroso 

 

 

X 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Sim 
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Italiano 

Espanhol 

Cynthia Says Inglês HiSoftware X X X Sim 

DaSilva Português Acessibilidade 

Brasil 

X - - Sim 

Examinator Espanhol Carlos 

Benavidez 

X - - Sim 

WCAG 

Compliance 

Auditor 

 

Inglês 

 

Funnelback 

 

X 

 

- 

 

- 

 

Não 

WAVE Inglês WebAIM X X X Sim 

WorldSpace Inglês Deque 

Systems 

X X X Não 

Tabela 2 - Ferramentas de avaliação de acessibilidade apresentadas pelo W3C, ISO e Secção 508 

 

3.5.2 – Ferramentas de Reparo 

 

Também existem ferramentas de reparo que corrigem os erros automaticamente, 

apesar destas não identificarem os problemas. Estas não são tão comuns como as 

ferramentas de avaliação devido ao facto de que o processo de reparação é muito mais 

complexo do que a avaliação (Fernandes & Carriço, 2012). 

 HTML Tidy (2008) é uma ferramenta gratuita capaz de fixar automaticamente 

problemas HTML simples e identificar alguns potencias problemas de acessibilidade. 

Esta permite que a entrada seja feita através de três formas, como um URL, como código 

HTML direto escrito ou colado na zona de texto ou como um arquivo enviado. Permite 

que o utilizador selecione varias opções relacionadas com o processo de reparação. 

Depois de carregar o código HTML e selecionado a opção “Tidy” os reparos são 

efetuados. 

 A IBM mais propriamente o Projeto de Acessibilidade Social tem uma ferramenta de 

reparo, logo um utilizador que tenha dificuldade em utilizar uma página Web comunica 

com quem desenvolve para corrigir a situação. A comunicação é muito lenta e 

sobrecarrega todos os programadores com muitos pedidos feitos pelos utilizadores. A 
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solução estabelecida consiste em permitir que os problemas a resolver sejam efetuados 

por uma comunidade de membros, em vez de um único programador. 

 De acordo com Islam and Bouwman (2016) a IWAET é uma ferramenta de reparo 

que implementa as diretivas WCAG 2.0. As principais funções desta são a categorização 

e reparo de erros de acessibilidade. Logo, para este propósito, foi necessário criar uma 

base de dados com todo o tipo de erros bem como a sua solução. Esta ferramenta é 

introduzida numa interface interativa automatizada que facilita o teste de acessibilidade 

com a opção de reparo. Quando os erros de acessibilidade são resolvidos, os resultados 

obtidos podem ser exportados para o arquivo ou impressos. 
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CAPITULO IV – DIFERENTES 

PERSPETIVAS SOBRE O TEMA DE 

ACESSIBILIDADE WEB  
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Torna-se importante saber o porquê das empresas - que desenvolvem, que fornecem 

serviços de consultadoria e desenvolvimento de software e as responsáveis pelas 

manutenção das páginas Web - não desenvolverem o conteúdo Web de forma acessível. 

Com isto, nesta secção iremos enunciar as perspetivas por parte das empresas e 

utilizadores. E, por fim, descrevemos problemas de acessibilidade Web, bem como alguns 

desafios que todos devem atingir para garantir acessibilidade Web. Este capítulo é 

também resposta às questões de investigação número 7, 8, 9, 10. 

 

4.1 – PERSPETIVAS DAS EMPRESAS 

 

Quando se fala na questão de acessibilidade Web estamos perante um fator bastante 

importante para que se consiga garantir a inclusão social tanto no mercado de trabalho, 

como na vida ativa da população em geral, principalmente aquela que possua qualquer 

tipo de deficiência. Logo, as empresas são parte fulcrais na missão de melhorar os níveis 

de acessibilidade Web, pois pode trazer diversos benefícios às organizações, não só no 

âmbito ético/moral como também no âmbito económico (Martins, Gonçalves, Oliveira, 

Cota, & Branco, 2016). 

A maior parte da literatura sobre acessibilidade Web debruça-se principalmente sobre 

as normas que afetam a acessibilidade, pelas ferramentas e pela implementação da 

acessibilidade Web. Para além disso, existem vários investigadores que estudam a 

acessibilidade Web sobre a perspetivas das empresas. 

Tendo em conta Oh and Chen (2015) as empresas são entidades que expressam 

responsabilidade social e a acessibilidade Web é um elemento fundamental na forma de 

demonstrar o compromisso em fornecer igualdade de oportunidades, o que passa a ser 

parte integrante da estratégia da empresa na manifestação de preocupações sociais e não 

apenas legais, comerciais, económicas ou tecnologias. 

T. Rocha, Bessa, Gonçalves, Peres, and Magalhães (2012) realizaram uma pesquisa 

que teve como objetivo compreender a realidade social e económica dos indivíduos que 

apresentaram algum tipo de deficiência ou incapacidade. Com este estudo, os autores 

foram capazes de concluir que a grande maioria dos indivíduos analisados estão 

desempregados ou não têm qualquer atividade económica, mas recebem complementos 

governamentais monetários de forma a sobreviver. Ao reconhecer este facto, pode-se 

perceber que as empresas que não implementam sítios Web acessíveis estão a 



50 

 

negligenciar diretamente uma quota de mercado que, devido às suas deficiências, são 

propensas a adotar e usar esses sítios Web. 

A parte da dimensão económica é fulcral, pois caso um sitio Web não adote 

tecnologias que permita a interação de pessoas com algum tipo de deficiência com as 

plataformas, exclui um grupo de consumidores com potencial económico logo de partida 

e consegue trazer prejuízos às organizações (T. Rocha et al., 2012). Hoje em dia, temos 

acesso a imensos estudos que comprovam a potencia total de compras das pessoas com 

deficiência e estimam em milhões de euros anuais (Bureau, 2016). Logo, isto vem a 

provar que um sitio Web com problemas de acessibilidade nos sítios Web perde uma 

grande parte do valor económico de uma empresa (Gonçalves, Martins, Branco, González 

Castro, et al., 2015; Gonçalves, Martins, Branco, Perez-Cota, & Oliveira, 2016; 

Gonçalves, Martins, Pereira, Cota, & Branco, 2016; Peixoto, Martins, Gonçalves, & 

Branco, 2016). 

De acordo com Martínez, De Andrés, and García (2014), a acessibilidade Web é um 

compromisso voluntario das empresas e esta pode trazer benefícios estratégicos para uma 

empresa, tais como o aumento de desempenho operacional. Apesar desses benefícios, há 

estudos que apresentam diversas lacunas nos sítios Web das empresas (Gonçalves, 

Martins, Pereira, Oliveira, et al., 2013). Hoje em dia, existem imensos regulamentos e 

diretivas, como já foi apresentado neste trabalho, mas ainda é bastante difícil de conseguir 

e muito mais de manter os níveis elevados de qualidade no processo de manutenção e 

desenvolvimento (Miñón, Moreno, Martínez, & Abascal, 2014). 

Algumas organizações lideres do setor privado e público, em 2008, juntaram-se e 

formaram a Business Taskforce on Accessible Technology (TAT) de modo a criar um 

modelo comum para a acessibilidade nas TIC. O Accessibility Maturity Model (AMM) 

surgiu em 2010, com o objetivo de ajudar as organizações a desenvolver os seus planos 

de modo a melhorar a acessibilidade (Silva & Alturas, 2015). 

 

4.2 – PERSPETIVAS DOS UTILIZADORES 

 

De acordo com Issa, Mojahid, Oriola, and Vigouroux (2010) tanto os utilizadores com 

problemas de visão como os outros, conseguem ter acesso ao mundo virtual através de 

técnicas para fins especiais, como leitores de ecrã ou navegadores facilitando assim o 

acesso aos dados da Web. No entanto, consideram que os utilizadores com deficiência 
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visual ainda têm certas dificuldades de acesso porque a maioria das páginas Web estão 

cada vez mais baseadas em informações visuais e desenhos gráficos. 

Tendo em conta Kowtko (2012), o número de pessoas idosas utilizadoras de 

computador tem vindo a registar um incremento significativo originando uma maior 

procura de tecnologias de apoio. Estas, não só ajudam a melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos com algum tipo de deficiência como ajudam os utilizadores idosos a manter a 

relação com a família (Martins, 2014). 

Semaan, Tekli, Issa, Tekli, and Chbeir (2013) afirmam que os problemas dos dados 

da acessibilidade Web bem como a navegação para os utilizadores com problemas visuais 

tornaram se num alvo de pesquisa ativo na última década. Consideram que muitas 

técnicas foram criadas para resolver alguns problemas tanto a nível de hardware como 

software. 

Cada vez mais se compartilha grandes volumes de informações na Web através das 

redes sociais o que muitas vezes acaba por confundir a interação dos utilizadores na Web 

(Martins, 2014; Martins, Gonçalves, Santos, & Pereira, 2012). Além disso, os utilizadores 

constituem uma entidade altamente heterógena, com diferentes necessidades e exigências 

(Raufi, Ferati, Zenuni, Ajdari, & Ismaili, 2015). Kane, Shulman, Shockley, and Ladner 

(2007) afirmam que existem estudos que mostram que a Web está cada vez mais a tornar-

se menos acessível, mas contrapondo esta ideia Lunn and Harper (2011) argumentam que 

nos dias de hoje consideram que cada vez mais se tem feito vários esforços para que haja 

tratamento no que toca às barreiras de acessibilidade existentes na Web. 

Power, Freire, Petrie, and Swallow (2012) completam afirmando que na sociedade da 

informação, a Web fornece às pessoas a capacidade de ver noticias, comércio e 

informação social a qualquer instante. No entanto, nem todas as pessoas podem usar estes 

grandes recursos de informações de forma igual. Continua a haver sítios Web que não são 

acessíveis logo nem todas as pessoas podem ter acesso. 

O crescimento explosivo dos utilizadores com aparelhos móveis e a crescente 

necessidade de acesso à informação ubíqua de utilizar a Web faz com que esta seja uma 

prática comum. A eficácia desta depende de muitos fatores, entre eles as propriedades 

visuais, como as cores de conteúdo da Web que pode influenciar significativamente a 

experiência do utilizador. No entanto, quem desenha os sítios Web pode não ser 

especialista em acessibilidade Web e usabilidade, logo não está ciente sobre os impactos 

que pode ter na experiencia dos utilizadores (Zhou et al., 2014). 
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Pirsa et al. (2015) também concorda que a nova geração de dispositivos móveis 

oferece um grande potencial para os utilizadores como ferramentas de apoio diário por 

causa das suas habilidades tecnológicas, mas também para as pessoas que cuidam de 

utilizadores com deficiência e idosos sobre o monitoramento continuo do seu estado de 

saúde. Mas, ao mesmo tempo, esses dispositivos muitas vezes apresentam uma barreira 

para as pessoas com deficiência visual, auditiva, problemas cognitivos e motores. 

 

4.3 – PROBLEMAS E DESAFIOS  DA ACESSIBILIDADE  

 

 4.3.1 – Problemas 

 

As diretivas de acessibilidade são na maioria das vezes ignoradas pelos 

programadores, pois de acordo com Semaan et al. (2013) apenas 6,8% dos sítios Web em 

todo o mundo estão em conformidade com estas orientações. O responsável por 

desenvolver as páginas Web muitas vezes criam formulários complexos, não seguindo 

assim as diretivas de acessibilidade, de forma a serem corretamente acessíveis por uma 

determinada ordem, utilizando por exemplo navegadores com voz. 

A lista de limitações físicas a considerar é muito grande, alguns são representados por 

utilizadores cegos, utilizadores com capacidade de visão reduzida, utilizadores daltónicos, 

utilizadores surdos. Utilizadores com problemas cognitivos, utilizadores com problemas 

de mão e por aí diante. Apesar desta lista ser vasta, infelizmente nem todos os 

especialistas em acessibilidade Web contemplam todas estas limitações. 

De acordo com Gonçalves, Pereira, Martins, Mamede, and Santos (2011) os 

problemas estão relacionados com o facto de haver pouca sensibilidade para a temática 

por parte das empresas, gestores de topo e profissionais ligados à informática e ao 

desenvolvimento Web. O facto de haver uma exequibilidade de aplicação das normais, 

pois existem algumas queixas apresentadas em diversos estudos sobre a razão de ser de 

algumas das normas e do esforço envolvido na sua aplicação. Falta também legislação 

para o setor privado ao contrario do que acontece com o setor publico e deviam dar certos 

incentivos que poderiam ajudar a garantir acessibilidade. Existe também um 

desconhecimento do número de pessoas implicadas e do seu valor económico. 

Os problemas de acessibilidade podem ser identificados através de regras de 

identificação adequada. Surgem através de alguma violação de qualquer regra de 

identificação que está associada a uma lista de verificação utilizada para verificar a 
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conformidade de uma página para alguns critérios de sucesso de acessibilidade, este é 

definido em relação a uma orientação de acessibilidade. 

Um processo para identificar e corrigir problemas existentes de acessibilidade 

consiste em três fases: Fase da identificação, da validação e a lista de dispositivos de 

hardware ajudam na acessibilidade. 

Na fase de identificação, o código fonte das páginas Web existentes é analisado 

estaticamente a fim de encontrar ocorrências de regras de identificação, estas revelam um 

problema de acessibilidade potencial, ou seja, uma violação de algumas diretivas de 

acessibilidade. 

A fase de validação é necessária para estabelecer se os potenciais problemas de 

acessibilidade revelados na fase de identificação são as causas dos problemas de 

acessibilidade reais para a categoria de qualquer utilizador. 

A validação pode ser efetuada por uma análise do código fonte da página, a fim de 

observar todas as alternativas acessíveis fornecidas para superar o problema identificado. 

Uma forma alternativa é testar a página, reproduzindo as mesmas limitações do utilizador 

(por exemplo, utilizando um navegador antigo ou um dispositivo de hardware especifico). 

 

 4.3.2 – Desafios 

 

Estando detetadas lacunas na aplicação das normas no que à acessibilidade Web diz 

respeito, torna-se evidente a necessidade de indicar alguns desafios baseados em Martins 

(2008), Yates (2005), Gonçalves et al. (2011), Gonçalves et al. (2012) e Leitner, Strauss, 

and Stummer (2015),   que possam ser estudados, de forma a incentivar a acessibilidade 

que serão mencionados de seguida: 

 Divulgar melhor as normas e práticas, de forma a chegar e sensibilizar toda a 

gente, aumentando assim o conhecimento geral, pois assim permite adotar 

medidas concretas de maior impacto e com menor custo melhorando a 

eficiência e ajuda a normalizar e nivelar superiormente a oferta do setor; 

  Divulgar ainda mais, as ferramentas utilizadas para avaliar os sítios Web, de 

forma às empresas saberem qual o seu nível de conformidade o que permite 

aumentar o acesso a ferramentas automáticas de teste, o que ajuda a que as 

empresas possam conhecer o seu nível de conformidade e reduzir o tempo 

decorrido entre os testes e a definição de medidas concretas corretivas; 
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  Apresentar estudos sobre o impacto social e económico de forma a chamar à 

atenção a importância que este tem, regulando o setor, identificando e 

recomendando as medidas mais assertivas e indicar o caminho; 

 Melhorar globalmente a ergonomia e a usabilidade das plataformas, 

simplificando a utilização dos sítios Web, atingindo uma taxa de utilização 

superior dos serviços eletrónicos, aos infoexcluídos o acesso a ferramentas 

que podem ser muito importantes no seu dia-a-dia; 

 “Educar” os fornecedores na implementação das normas e funcionalidades de 

acessibilidade; 

  Ajudar as empresas a melhorar o nível de acessibilidade, com custos mais 

baixos;  

 Ajudar as empresas a aumentar o seu sucesso comercial; 

 Ajudar o tecido empresarial com representação na Web e na economia; 

  Incluir testes de acessibilidade, com pessoas que apresentem limitações; 

  Incluir nas universidades, ou cursos profissionais relacionados à informática a 

temática de acessibilidade Web, bem como usabilidade; 

  Elaborar, pelo menos uma vez ao ano, avaliações às plataformas Web mais 

utilizadas de forma a garantir que os níveis desejáveis de acessibilidade são 

constantemente assegurados; 

  Realizar um guião de boas práticas;  

 Criar entidades fiscalizadoras de forma a garantir os níveis de acessibilidade 

e aplicar punições a quem não introduza técnicas e capacidades acessíveis nas 

suas plataformas Web; 

 Realizar formações específicas na entrada das pessoas nas empresas; 

 Desenvolver alternativas de interface que se aproximem da linguagem natural 

para garantir uma utilização mais fácil e acessível; 

 Apoiar projetos que tenham como objetivo desenvolver soluções acessíveis; 

 Criar páginas alternativas para quem delas necessite; 

 Criar alternativas de interface aproximando-as da linguagem natural, como 

voz, chat ou diálogo; 

 Reduzir as barreiras a utilizador com dificuldades básicas;  

 Simplificar os processos de compra na Web ou de consulta de informação;  
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 Aumentar o nível global de conhecimento, alicerce do caminho e estratégias 

de futuro; 

 Reduzir os custos médios de mercado dos consultores com competência na 

matéria; 

 Atingir objetivos globais de acessibilidade; 

 Penalizar as entidades que não tenham uma abordagem séria e honesta no 

mercado; 

 Proteger o investimento das empresas mais credíveis; 

 Demonstrar a exequibilidade das medidas e regras; 

 Dar o exemplo e definir as melhores práticas; 

 Garantir a manutenção futura dos objetivos já alcançados não deixando que 

voltem a baixar; 

 Garantir a melhoria contínua.  
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CAPITULO V – CONCLUSÃO E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   
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5.1 – CONCLUSÕES 

 

 Como sabemos, nos dias de hoje, caminhamos para uma sociedade em que as TIC 

(tecnologias de informação e comunicação) se distribuem pelas populações, o que garante 

que haja certos benefícios a vários níveis. O acesso dos utilizadores a este meio deve ser 

garantido combatendo então todas as formas de exclusão que ainda existem hoje em dia. 

Nesta dissertação, o principal objetivo proposto foi realizar uma revisão sistemática da 

literatura sobre o tema acessibilidade Web. Este estudo foi fundamental para verificar que 

a introdução deste tema é crucial para garantir a inclusão a todo o tipo de pessoas. 

Após a realização da revisão sistemática da literatura, tivemos uma noção geral sobre 

o tema de acessibilidade Web, e com isto apercebemo-nos que subsistem certos 

problemas em adotar estas técnicas, tanto por parte das empresas como pelos utilizadores.  

Com a leitura de artigos, constatamos que existe uma fraca sensibilidade para a 

temática no que diz respeito a empresas produtoras de conteúdo. Do ponto de vista técnico 

e cientifico, temos noção que a WCAG 2.0 foi uma viragem quando comparadas com as 

WCAG 1.0, pois foram bastante criticadas, mas ainda assim as WCAG 2.0 continuam a 

ser bastante criticadas porque já não se adaptam a ambientes mobile. Ainda assim, existem 

diversas queixas apresentadas em diversos estudos sobre a razão de ser, de algumas das 

normas e do esfoço envolvido na sua aplicação. Falta incentivo para motivar e garantir 

interesse ao tornar conteúdo Web acessível. Há também falta de informação que 

demonstre o valor económico que as pessoas com limitações apresentam. 

Existem um conjunto de técnicas e guidelines para implementar, mas de acordo com 

Silva and Alturas (2015) não estão adaptadas, logo do nosso ponto de vista, o trabalho 

continua a ser feito com o desenvolvimento de novas tecnologias, novas técnicas, novos 

guidelines para a implementação ou criação das plataformas Web acessíveis. 

Tendo em conta que o tema de acessibilidade Web é bastante crítico, foi possível perceber 

que existe uma quantidade de estudos focados na acessibilidade e têm aumentado em 

abrangência nos últimos anos, mas ainda assim, existe um espaço em aberto bastante 

importante para o desenvolvimento da literatura. 

 O estudo sobre as diretivas e standards existentes permitiu-nos perceber que apesar 

de toda a informação disponível, ainda há muita dificuldade, tanto por parte das empresas 

como utilizadores, a implementar estas técnicas. A adoção destes standards torna-se 

vantajosa não apenas para os utilizadores que possuem alguma necessidade especial, mas 

sim para todos os utilizadores, garantindo assim, que haja usabilidade para todo o tipo de 
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utilizadores. A existência que estas normas traduzem e a utilização destas, constituem um 

passo crucial para garantirmos que a Web tenha caminhos acessíveis. 

 Foi feita também uma pesquisa sobre as ferramentas de avaliação Web, onde se 

analisou ferramentas online gratuitas em conformidade com as orientações WCAG 2.0, 

ISO e secção 508. 

 Tendo em conta todo este panorama, consideramos que a decisão dos EUA em iniciar 

as suas próprias normas, ligeiramente diferentes das W3C, foi uma atitude gloriosa pois 

vieram ajudar a completar e fragmentar as normas que já existiam anteriormente. Visto 

que a internet é universal, tem-se verificado mundialmente que a aplicação das normas 

não beneficia apenas os utilizadores como também ajuda a quem desenvolve conteúdo 

Web e as próprias empresas. 

 Com isto, tentamos perceber o porquê de não implementarem conteúdos Web 

acessíveis, e indicamos caminhos que podem ser estudados de forma a incentivar as 

empresas a garantir acessibilidade nos seus sítios Web. 

 Basicamente, desenvolver um sitio Web acessível nem sempre é viável, mas, se quem 

desenvolver se interessar por seguir todos os passos básicos que são de fácil 

implementação, consegue dar um contributo bastante importante para que se consiga 

eliminar todas as barreiras existentes e para garantir também uma maior 

interoperabilidade.  

 

5.2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A acessibilidade Web é crucial pois aproxima todo o tipo de pessoas, 

independentemente destas possuírem, ou não, qualquer tipo de deficiência. Este conceito 

deve estar presente no dia a dia de todas as pessoas, pois existe um vasto número de 

utilizadores que possuem uma necessidade especial. É necessário desfazermos todos os 

mitos e problemas que circulam sobre a acessibilidade Web e colocar todos os desafios e 

recursos em prática. 

 De acordo com Gilbertson and Machin (2012) há duas abordagens paralelas que se 

podem ter em conta para estudar e trabalhar o tema de acessibilidade Web. Uma delas é 

a abordagem funcional que incide sobre as limitações do utilizador e sobre as possíveis 

soluções para essas limitações. A outra é baseada nas tecnologias Web existentes e como 

estas podem ser utlizadas, modificadas ou criadas de maneira a diminuir ou eliminar os 
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obstáculos opostos aos utilizadores de forma a beneficiar assim o potencial associado à 

Web. 

 Posto isto, consideramos que este trabalho apesar de conter mais implicações para a 

teoria, também apresenta algumas para a parte prática que serão apresentadas de seguida. 

 Tratando-se reconhecidamente os problemas relacionados com a acessibilidade Web 

como uma questão de direitos e igualdade inscritos na nossa lei fundamental, Constituição 

da República Portuguesa, importa a todos os que diretamente ou indiretamente 

desempenham um papel nas diversas fases de planeamento, desenvolvimento e gestão de 

plataformas Web, garantir a implementação de todas as teorias tidas como validas, 

algumas delas inscritas nesta dissertação. 

 Nas organizações empresariais ou do estado tem vindo a ser debatido como fator 

primordial a forma como os clientes/cidadãos acedem aos seus sítios Web, seja na 

qualidade de cliente quando se trata de sítios vocacionados para o comercio eletrónico, 

ou cidadão no caso em que a informação diz respeito à administração pública. Ter 

implicações sérias, seja de índole comercial ou do papel que o estado deve ter para com 

os seus cidadãos independentemente das suas limitações. 

 Se por um lado o papel das organizações é fundamental garantindo caminhos e 

objetivos conducentes à abrangência total dos seus conteúdos Web, também os 

profissionais responsáveis pelo planeamento, desenvolvimento e de gestão devem 

garantir a aplicação de todas as normas. Existindo uma série de ferramentas, abordadas 

por esta dissertação, que asseguram os testes necessários às boas praticas não se encontra 

justificação para que hoje em dia não sejam garantidas todas as formas de inclusão Web. 

 A abordagem temática desta dissertação permitirá às diferentes organizações ter uma 

visão generalizada da problemática da acessibilidade e da implicação que esta pode ter na 

sua atividade, promovendo assim a adequação das praticas que funcionaram como que 

um pré-requisito para o subsequente desenvolvimento por parte dos profissionais das TIC.  

O facto de ser um dos objetivos desta dissertação a sintetização dos diferentes 

conceitos de acessibilidade Web publicados em artigos de referência e inseridos nos 

quatro primeiros quartis permitirá em trabalhados/desenvolvimentos futuros uma base 

científica mais fundamentada. 

Outra das problemáticas abordadas neste trabalho refere-se à desmistificação de mitos 

que por desconhecimento, informação desadequada ou insensibilidade para estas matérias 

ainda subsistem. 
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Cada vez mais se verifica o interesse nas diversas marcas comerciais em abranger 

todo os públicos. Se considerarmos as questões de acessibilidade transversais a todos os 

escalões etários e extratos sociais, a generalização do comércio eletrónico obrigou os 

profissionais de marketing a rever as formas e conteúdos a publicar na Web. Assim, esta 

dissertação pretende fornecer indicadores de trabalhos executados nesta área como uma 

compilação de conceitos sobre aquilo que deve ser feito. 
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Resumo — Neste artigo apresenta-se uma revisão sistemática 
da literatura sobre acessibilidade Web. No âmbito deste 
trabalho foram identificados 782 artigos de entre os quais, após 
a aplicação dos critérios de inclusão no estudo, se destacaram 
38. Neste contexto, abordamos questões fulcrais de 
acessibilidade Web, tais como: diretivas, standards e 
regulamentações; conceitos relacionados com a acessibilidade 
móvel; perspetivas das empresas e utilizadores quanto a esta 
temática. Ao longo de todo o trabalho é adotada uma posição 
de aconselhamento de possíveis soluções para garantir a 
acessibilidade Web dos seus sites. 

Palavras Chave –Acessibilidade web; Revisão Sistemática da 
Literatura; Desafios; Oportunidades. 

Abstract — With this paper we intend to present a systematic 
literature review on Web accessibility. During this research 
project, 782 papers were identified and by following a set of 
inclusion criteria, 38 stood out and were extensively analyzed. 
On this context we approach a set of Web accessibility critical 
issues, such as: guidelines, standards and regulations; mobile 
accessibility; organizations and user perspectives on the topic. 
During the full scope of this document we adopt a positive 
position, always focused on presenting solutions to ensure 
websites accessibility.  

Keywords – Web accessibility; Sistematic literature review; 
Regulamentações; Challenges; Opportunities. 

I. INTRODUÇÃO  
Ainda que a acessibilidade Web seja um requisito 

essencial para a promoção universal de informação, muitos 
sites ainda não disponibilizam conteúdos acessíveis [1]. 
Assegurar a existência de acessibilidade Web deve ser uma 
preocupação em todas as fases do desenvolvimento das 
plataformas Web e, por conseguinte, deve ser integrado o 
mais rápido possível no seu ciclo de vida. Contudo, o 
objetivo de tornar acessíveis os ambientes Web ou digitais 
não é fácil de alcançar e, quando feito a montante do 
processo de desenvolvimento, implica um esforço muito 
significativo [2]. 

Na medida do nosso conhecimento, a literatura existente 
sobre acessibilidade Web não apresenta, verdadeiramente, 
estudos suficientes que visem a compreensão da utilização de 
acessibilidade tanto nas páginas Web bem como aplicações 

móveis. A inexistência de um documento que apresente uma 
revisão de literatura adequada sobre o tema, o facto de o 
tema ser extremamente relevante e a constatação de que os 
sítios web atualmente apresentam graves problemas de 
acessibilidade, foram os fatores que motivaram o presente 
artigo. 

De acordo com as estatísticas, constata-se que no 
contexto mundial, 15% da população apresenta algum tipo 
de deficiência ou incapacidade [3] e espera-se que o número 
de pessoas com mais de 60 anos triplique até 2050 [4]. No 
âmbito Europeu, 80 milhões de cidadãos possuem uma 
qualquer deficiência [5]. Em Portugal, por exemplo, existem 
cerca de 1 milhão de cidadãos com deficiências [6] e 2 
milhões de portugueses apresentam idade superior a 65 anos 
[7]. 

Tendo em conta o que foi escrito anteriormente, o que 
pretendemos com este artigo é apresentar uma revisão 
sistemática da literatura sobre o tema de acessibilidade web, 
contribuindo assim para um incremento do conhecimento 
sobre o tema.  

II. METODOLOGIAS DE SUPORTE 

A. Enquadramento conceptual/metodológico 
Para a realização de ações de revisão sistemática da 

literatura podem ser utilizados diferentes métodos de 
avaliação de manuscritos (científicos e técnicos). Este 
pressuposto é extrapolado pelo interessante número de 
metodologias criadas para guiarem a realização de um 
trabalho da referida índole.  

A metodologia proposta por Keele [8] refere que uma 
revisão sistemática de literatura envolve três fases principais 
que passam por planear uma avaliação dos artigos, realizar a 
revisão dos mesmos e criar relatórios de avaliação. Na 
primeira fase confirma-se a importância da revisão 
bibliográfica com a definição de questões de pesquisa. Na 
segunda fase, após a realização do protocolo de avaliação, 
identifica-se o maior número de estudos primários a ser 
avaliados, quanto à sua relevância, e utilizando critérios de 
inclusão geral e exclusão. A fase final de escrita apresenta os 
resultados da avaliação [9] [10] [11] [12] [13] [14]. 



Em paralelo, a metodologia abordada por Liberati [15] 
identifica a importância da existência de um protocolo de 
avaliação, de acordo com o qual se devem descrever todas as 
fontes de informação, como por exemplo, quais as bases de 
dados utilizadas, qual a última data de pesquisa, 
elegibilidade, triagem, critérios de inclusão e exclusão, 
extração de dados, métodos para avaliar o risco, métodos e 
análises adicionais. 

B. Metodologia 
Após a revisão e análise das metodologias existentes 

definimos que a mais apropriada para a realização do projeto 
proposto inicialmente era a metodologia de revisão 
sistemática da literatura proposta por Keele [8], pois é das 
mais aceites na área da engenharia de software e das que 
apresenta um número de utilizações muito significativo. 

Este estudo representa uma revisão sistemática da 
literatura no campo de acessibilidade web e os passos da 
metodologia serão documentados a seguir. 

Questões de investigação 
A fim de alcançar os nossos objetivos, foi necessário 

definir um conjunto de questões de investigação, de maneira 
a auxiliar a recolha de informação correta e focada sobre o 
tema da acessibilidade Web. As questões definidas no 
âmbito do presente estudo foram as seguintes: Questão 1: 
Qual a caracterização de acessibilidade Web?; Questão 2: 
Qual a importância da acessibilidade web?; Questão 3: 
Quais os standards existentes na acessibilidade web?; 
Questão 4: Quais as diferentes perspetivas do tema 
acessibilidade web?; Questão 5: Quais as técnicas, 
metodologias e resultados de avaliações da acessibilidade 
Web que existem?; Questão 6: Qual o ponto de vista das 
empresas em relação à acessibilidade web?; Questão 7: Do 
ponto de vista dos utilizadores, que estudos existem sobre 
performance, desempenho e adoção da acessibilidade Web? 

Estratégia de pesquisa 
O objetivo da estratégia de pesquisa é identificar os 

estudos cujo contributo ou conteúdo ajudem a atingir 
respostas para as questões de investigação definidas. 

Para a pesquisa, foram selecionadas palavras-chave e 
termos gerais com o objetivo de assegurar que a maior parte 
dos trabalhos de investigação relevantes para a área da 
acessibilidade Web sejam identificados durante a pesquisa. 
Os principais termos para a pesquisa foram: “systematic 
literature review”, “W3C”, “web accessibility”, “web 
accessibility initiative”, “WAI”, “web content accessibility 
guidelines”, “automatic accessibility verification”, 
“WCAG”. “WCAG 2.0”, “website accessibility levels”, 
“Mobile Web Best Pratices”. 

A etapa de pesquisa inerente ao presente trabalho foi 
realizada no período compreendido entre 01/10/2015 e 
06/02/2016, e teve por base a pesquisa em repositórios 
científicos (Ex: ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital 
Library, Web of Science, ScienceDirect, SCOPUS, 
Springerlink,Wiley Inter Science Journal Finder, IET Digital 
Library, RISTI , Google Scholar). 

Critérios de inclusão e exclusão  

Para a inclusão dos artigos baseámo-nos no ranking do 
JCR da Thomson, basicamente focando-nos inicialmente nas 
publicações de 1º e 2º quartil filtradas em termos sequenciais 
(das que continham um maior ranking para as que tinham um 
ranking menor). 

Em relação a conferências e encontros científicas, 
analisámos o índice das referências através do CORE, tendo-
nos baseado naqueles eventos que possuíam índice “A” e 
“B”. 

Após realizada uma análise neste tipo de publicações e 
neste tipo de revista e conferências percebemos que ainda 
não tínhamos um enquadramento total da realidade referente 
à acessibilidade Web. Posto isto, decidimos fazer um 
suplemento à definição metodológica inicialmente utilizada 
tendo passado a consultar revistas de 3º e 4º quartil e depois 
a conferências que não estejam indexadas ou classificadas de 
acordo com o CORE. 

Após definição de quais os artigos relevantes para a 
revisão da literatura levámos a cabo uma análise inicial aos 
títulos e resumos (para uma análise mais abrangente), tendo 
posteriormente avançado para uma análise mais completa 
focada na secção de introdução e conclusões dos trabalhos, e 
objetivando também atingir uma das seguintes observações 
[8]: a) Sim, é relevante; b) Talvez, é necessária uma 
investigação mais profunda; ou c) Não, é para exclusão 
devido à irrelevância de conteúdo para responder às questões 
de investigação. 

Como critério de exclusão também definimos que artigos 
de conferências, resumos, prefácios e relatórios de 
conferência não fariam parte da pesquisa para a realização 
desta revisão da literatura. 

Avaliação de qualidade  
Tal como indicam vários autores [12, 13], cada artigo foi 

avaliado quanto à sua qualidade. Esta avaliação teve por base 
o preenchimento de um questionário focado na sua relação 
ao tema de acessibilidade. O questionário utilizado era 
composto pelas seguintes questões: a) O artigo revela 
informação necessária para responder à questão de 
investigação 1?; b) O artigo revela informação necessária 
para responder à questão de investigação 2?; c) O artigo 
revela informação necessária para responder à questão de 
investigação 3?; d) O artigo revela informação necessária 
para responder à questão de investigação 4?; e) O artigo 
revela informação necessária para responder à questão de 
investigação 5?; f) O artigo revela informação necessária 
para responder à questão de investigação 6?; g) O artigo 
revela informação necessária para responder à questão de 
investigação 7? 

Plano para extração de dados 
Keele [8], afirma que o plano para a extração de dados é 

necessário para assinalar com precisão as informações 
registadas pelos investigadores dos estudos primários, logo 
no âmbito do presente trabalho, o formulário utilizado para o 
plano de extração de dados regista as informações da 
seguinte forma: a) ID do artigo; b) Data de extração; c) 



Título do artigo; d) Nome de autor, tipo de publicação e 
detalhes; e) Quartil; e f) Rank. 

III. CARACTERIZAÇÃO DO TEMA 

A. Acessibilidade Web 
A World Wide Web (WWW) fornece informações e 

serviços contínuos de forma expansiva a um vasto grupo de 
utilizadores. O seu alargamento estável e rápido contribuiu 
para a formação da atual sociedade fortemente alicerçada na 
informação. Os sistemas de software que se adaptam aos 
utilizadores surgiram como uma nova abordagem de 
aplicação no que diz respeito à interação dos utilizadores 
com a informação Web [16]. 

Uma Web acessível significa que a Web pode ser 
utilizada por todos os utilizadores independentemente das 
deficiências que possam ter. O que significa que não podem 
ter barreiras que tornem a interação impossível ou que 
inviabilizem o acesso ao conteúdo. A página web que exclui 
um utilizador do seu serviço não pode ser classificada como 
acessível [17]. 

Acessibilidade web implica todas as pessoas serem 
capazes de utilizar a Internet, independentemente das suas 
características e capacidades físico-motoras, percetivas, 
culturais e sociais. Uma forma de garantir acessibilidade 
Web é fazer avaliações baseadas em observações realizadas 
por outras pessoas, onde se inclui a participação de 
especialistas ou utilizadores com algum tipo de limitações ou 
deficiência [18]. 

Acessibilidade web orientada às pessoas com deficiência 
tem sido uma preocupação constante em todo o mundo. 
Podemos defini-la como sendo a usabilidade de um produto, 
ambiente, serviço ou facilidade por pessoas com a mais 
ampla gama de capacidades [19]. Existem várias orientações 
e instrumentos que permitem a acessibilidade web. As mais 
importantes são: W3C, a norma ISO implementada pelo 
International Organization for Standardization, e a Secção 
508, implementada pelo governo federal dos Estados 
Unidos[20]. 

O W3C argumenta que a acessibilidade é um elemento 
fundamental da WWW e que deve ser projetada tendo em 
conta todas as pessoas, independentemente do seu hardware, 
software, língua, cultura, localização, capacidade física ou 
mental. Tim Berners-Lee, arquiteto e diretor da WWW do 
W3C, ressalta a importância tanto da acessibilidade como da 
capacidade da web de forma a capacitar todos os utilizadores 
com deficiência afirmando que “o poder da web está na sua 
universalidade” e que o facto de todos poderem aceder à web 
é um aspeto fundamental [21]. 

Têm sido muitos, os esforços, no sentido de melhorar o 
nível de acessibilidade dos sítios Web, quer do ponto de vista 
de mais orientação ou quer de um ponto de vista mais 
prático. Mesmo que a questão da acessibilidade web seja um 
problema global, que necessite de atenção de todos os países, 
alguns têm sido mais pró-ativos do que outros. Em Portugal, 
encontra-se num estágio inicial para a incorporação de 
normas de acessibilidade de conteúdo web e, 
independentemente desta incorporação, os sites portugueses 

ainda apresentam várias falhas críticas de acessibilidade. 
Adicionalmente, os criadores do conteúdo web ainda 
apresentam lacunas de conhecimento sobre esta temática 
[22]. 

B. Diretivas e standards existentes 
Desde o fim da década de 90, muitos organismos 

internacionais têm focado cada vez mais a problemática da 
acessibilidade Web [23]. 

A questão de acessibilidade tem dois componentes 
principais, os componentes técnicos (relacionados com as 
ferramentas e conteúdos com que se trabalha) e com os 
componentes humanos, envolvendo então quem produz o 
conteúdo, os utilizadores finais e os programadores. Logo, 
para se conseguir colmatar todos os problemas relacionados 
com pessoas com deficiência, existem ferramentas para 
permitir a criação e modificação do conteúdo em páginas 
web que devem ser todas acessíveis. De forma a trabalhar 
esta questão, a Iniciativa para a Acessibilidade Web do W3C 
foi criada e identificou as seguintes áreas de trabalho [24, 
25]: WCAG – Web Content Accessibility Guidelines 
descreve as recomendações necessárias para tornar o 
conteúdo web mais acessível; ATAG – Authoring Tool 
Accessibility Guidelines descreve orientações para a 
conceção de agentes de utilizadores para ajudar as pessoas 
com deficiência; UAAG – User Agent Accessibility 
Guidelines são diretivas que definem como é que as 
ferramentas devem ajudar os programadores de conteúdos 
Web a produzirem o seu conteúdo acessível. 

As Diretivas de Acessibilidade para o Conteúdo Web 
(WCAG) são o padrão reconhecido internacionalmente para 
a acessibilidade web. No entanto, as evidências sugerem que 
a conformidade com estes padrões de acessibilidade não 
garante necessariamente uma experiencia de utilizador 
satisfatório na web [26]. No processo de verificação de 
acessibilidade, [27] definiram os quatro princípios 
fundamentais para tornar o conteúdo web acessível através 
das diretivas da WCAG 2.0: Percetíveis – as informações e 
os componentes da interface devem ser percebidos pelos 
utilizadores; Operável – os componentes da interface e o 
browser tem de permitir a interação, respeitando assim as 
especificidades do utilizador; Compreensível – as 
informações e a operação da interface do utilizador deve ser 
compreendida pelo utilizador; Robusto – o conteúdo deve ser 
suficientemente bem elaborado para que possa ser 
interpretado de forma concisa por vários utilizadores. 

As métricas da acessibilidade são bastante importantes 
pois podem ser usadas em qualquer altura para se comparar 
recursos da web. Ao utilizar as métricas definidas pelo Web 
Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) consegue-
se avaliar através dos seguintes valores de conformidade 
[28]: 

 Nível A – Todos os critérios do nível A estão em 
conformidade; 

 Nível AA – Todos os critérios do nível A e AA 
estão em conformidade; 



 Nível AAA – Todos os critérios do nível A, AA e 
AAA estão em conformidade. 

Para além do W3C, também o ISO tem abordado a 
temática da acessibilidade. A orientação da ISO na 
acessibilidade de software (ISO 9241-171) fornece 
orientações sobre a arquitetura do software de sistemas 
interativos para que esses sistemas possam alcançar o maior 
nível de acessibilidade possível e para aumentar a 
compatibilidade com tecnologias assistivas. Refere-se a três 
grandes princípios para a conceção de software acessível que 
devem ser usados em conjunto com os sete princípios do 
diálogo de ISO 9241-110 [19]. Os três grandes princípios 
descrevem-se como [23]: Utilização equitativa – Fornece os 
mesmos meios de uso para todo o tipo de utilizadores; 
Aptidão para a mais ampla gama de uso – As soluções 
devem ser projetadas de modo a serem úteis, aceitáveis e 
acessíveis ao maior número de utilizadores, tendo em conta 
as suas habilidades especiais, diversidade de tarefas, 
circunstâncias económicas e sociais; Robusto – O software 
deve ser planeado para ser o mais robusto possível para 
permitir utilizar tecnologias de apoio atuais ou futuras. O 
software pode promover a integração das tecnologias de 
apoio, fornecendo informações que podem ser interpretadas 
pelas tecnologias de apoio. 

A secção 508 da Lei da Reabilitação, foi aprovada em 
1998, e estabeleceu requisitos para sites do Governo Federal 
dos Estados Unidos da América, de forma a estarem 
acessíveis para pessoas com deficiências. Esta, exige que 
pessoas com deficiências que procuram informações ou 
serviços de um departamento federal possam ter acesso a 
informações e dados, tal como qualquer pessoa consegue 
[29]. 

As primeiras versões das especificações das técnicas do 
conteúdo web para o governo federal dos Estados Unidos, 
foram os regulamentos para a secção 508 da lei da 
reabilitação e obtiveram-se através da WCAG 1.0. Como se 
formou a versão WCAG 2.0 o governo passou por um 
processo de regulamentação para atualizar as 
regulamentações da secção 508 [30, 31]. 

C. Acessibilidade móvel 
Os dispositivos móveis são atualmente uma das 

ferramentas mais importantes para a criação e manutenção de 
laços sociais. Estes dispõem de um grande conjunto de 
aplicações e funcionalidades que o convertem em uma 
poderosa ferramenta de comunicação final. A incapacidade 
de operar esses dispositivos é suscetível de excluir as pessoas 
de oportunidades de diferentes domínios, tais como: 
trabalho, entretenimento, saúde, compras, transportes [32]. A 
utilização de sistemas computacionais disponíveis com 
vários tipos de interfaces, como a web ou dispositivos 
móveis, tornou-se um dos meios mais utilizados para 
fornecer acesso a serviços, noticias, e todos os tipos de 
informação utilizada por pessoas nas suas vidas diárias. 
Logo, é de extrema importância que todas as pessoas possam 
utilizar estes serviços, incluindo pessoas com deficiência 
[33]. 

De acordo com W3C [34], acessibilidade móvel refere-se 
a desenvolver sites e aplicações mais acessíveis para pessoas 
com deficiência quando utilizam telemóveis. O trabalho da 
WAI nesta área inclui as pessoas que utilizam uma ampla 
gama de dispositivos para interagir com a web como 
telemóveis, tablets, TVs e muito mais. Assim, a WAI tem 
trabalhado para melhorar as tecnologias para a acessibilidade 
móvel, incluindo: IndieUI (Independent User Interface) é 
uma forma de todas as ações do utilizador serem 
comunicadas às aplicações web, incluindo aplicações 
móveis. Logo, vai ser mais fácil as aplicações trabalharem 
para uma ampla gama de dispositivos, incluindo tecnologias 
de apoio; e WAI-ARIA (Accessible Rich Internet 
Applications) é uma maneira de tornar o conteúdo web mais 
acessível, especialmente conteúdo dinâmico. Aplica-se a 
aplicações web que possam ser acedidas em dispositivos 
móveis. 

Para superar a falta de consciencialização sobre a web 
móvel e com o objetivo de unificar os critérios tendo em 
conta as boas práticas de usabilidade para dispositivos 
móveis, os MWBP (Mobile Web Best Pratices) 1.0 foram 
lançados em 2006 pelo W3C. Esta iniciativa é derivada da 
WCAG 2.0 mas o seu âmbito é limitado às orientações que 
têm impacto nos dispositivos móveis. Consegue-se fazer 
testes de orientação automática a partir do mobileOK basic 
através da sua conformidade. Estes testes definem um 
subconjunto de melhores práticas para fornecerem uma 
experiencia melhor aos utilizadores [35]. 

Os especialistas criaram o MWBP através da seguinte 
iniciativa MWI (Mobile Web Initiative). Esta iniciativa é um 
conjunto de verificação de pontos, realizada pelos 
programadores e designers, de forma a saber se todos os 
dados dos sites estão habilitados para os telefones, desde que 
tenham navegador web disponível. O MWBP é definido em 
5 categorias agrupando estas orientações nas suas 
propriedades funcionais [36]: 1) Comportamento geral; 2) 
Navegação e links; 3)Layout de páginas e conteúdo; 4) 
Definição da página; 5) Entrada dos utilizadores. 

D. Diferentes perspetivas sobre o tema acessibilidade web 
Após a realização da revisão sistemática da literatura, 

tivemos uma noção geral sobre o tema de acessibilidade web, 
e com isto apercebemo-nos que subsistem certos problemas 
em adotar estar técnicas, tanto por parte das empresas como 
pelos utilizadores. 

Com a leitura de artigos, constatamos que existe uma 
fraca sensibilidade para a temática no que diz respeito a 
empresas produtoras de conteúdo. Do ponto de vista técnico 
e cientifico, temos noção que a WCAG 2.0 foi uma viragem 
quando comparadas com as WCAG 1.0, pois foram bastante 
criticadas, mas ainda assim as WCAG 2.0 continuam a ser 
bastante criticadas porque já não se adaptam a ambientes 
mobile. Ainda assim, existem diversas queixas apresentadas 
em diversos estudos sobre a razão de ser, de algumas das 
normas e do esfoço envolvido na sua aplicação. Falta 
incentivo para motivar e garantir interesse ao tornar conteúdo 
web acessível. Há também falta de informação que 
demonstre o valor económico que as pessoas com limitações 
apresentam. 



Existem um conjunto de técnicas e guidelines para 
implementar, mas de acordo com [37] não estão adaptadas, 
logo do nosso ponto de vista, o trabalho continua a ser feito 
com o desenvolvimento de novas tecnologias, novas 
técnicas, novos guidelines para a implementação ou criação 
das plataformas web acessíveis.  

Torna-se importante saber o porquê das empresas não 
desenvolverem o conteúdo de forma acessível. Com isto, 
tentamos indicar caminhos tal como [38], que possam ser 
estudados, de forma a incentivar a acessibilidade que serão 
mencionados de seguida: 

 Divulgar melhor as normas e praticas, de forma 
a chegar e sensibilizar toda a gente, aumentando 
assim o conhecimento geral 

 Divulgar ainda mais, as ferramentas utilizadas 
para avaliar os sítios web, de forma às empresas 
saberem qual o seu nível de conformidade 

 Apresentar estudos sobre o impacto social e 
económico de forma a chamar à atenção a 
importância que este tem 

 Ajudar as empresas a melhorar o nível de 
acessibilidade, com custos mais baixos 

 Incluir testes de acessibilidade, com pessoas que 
apresentem limitações 

 Incluir nas universidades, ou cursos 
profissionais relacionados à informática a 
temática de acessibilidade web, bem como 
usabilidade 

 Elaborar, pelo menos uma vez ao ano, 
avaliações às plataformas web mais utilizadas 

 Realizar um guião de boas práticas  

 Realizar formações específicas na entrada das 
pessoas nas empresas 

IV. CONCLUSÕES 
Neste artigo, o principal objetivo proposto foi realizar 

uma revisão sistemática da literatura sobre o tema 
acessibilidade web. Este estudo foi fundamental para 
verificar que a introdução deste tema é crucial para garantir 
inclusão a todo o tipo de pessoas.  

Tendo em conta que o tema de acessibilidade web é 
bastante crítico, foi possível perceber que existe uma 
quantidade de estudos focados na acessibilidade e têm 
aumentado em abrangência nos últimos anos, mas ainda 
assim, existe um espaço em aberto bastante importante para 
o desenvolvimento da literatura. 

O estudo sobre as diretivas e standards existentes 
permitiu-nos perceber que apesar de toda a informação 
disponível, ainda há muita dificuldade, tanto por parte das 
empresas como utilizadores, a implementar estas técnicas. 

Com isto, tentamos perceber o porquê de não 
implementarem conteúdos web acessíveis, e indicamos 

caminhos que podem ser estudados de forma a incentivar as 
empresas a garantir acessibilidade nos seus sítios web. 
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