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Re 
Resumo 

 

Visto o tema igualdade estar bem presente nos dias de hoje, há que ter em consideração 

que muitas das vezes aqueles que têm necessidades especiais são excluídos da nossa sociedade 

quando deveriam estar mais incluídos e com uma quota de participação nesta maior. Com o 

intuito de auxiliar estes mesmos cidadãos, a evolução tecnológica é uma porta de acesso a um 

conjunto de condições e oportunidades e, de certa forma, uma maneira de aumentar a sua 

participação na sociedade atual. Assim sendo, a existência de Acessibilidade não só nos 

conteúdos dos sítios Web, mas também nas aplicações móveis, garante a inclusão de todo e 

qualquer indivíduo a todo e qualquer tipo de conteúdo.  

Este trabalho pretende avaliar as condições de Acessibilidade das aplicações móveis da 

administração pública, tendo em conta as recomendações WCAG da seção móvel, boas práticas 

da Apple e Google e outros estudos sobre a temática. Para tal, foi realizada uma análise 

profunda e posterior revisão da literatura existente sobre a Acessibilidade nas tecnologias de 

informação e comunicação, mais concretamente nas aplicações móveis. Posteriormente, foram 

procuradas ferramentas que permitissem efetuar uma avaliação automática e completa quanto 

à Acessibilidade nas aplicações móveis. No entanto, não foram encontradas ferramentas que 

permitissem efetuar uma avaliação completa destas, sendo que apenas foi encontrada uma 

ferramenta no sistema Android que efetua um teste a algumas questões de Acessibilidade, o 

que determinou a necessidade de se efetuar uma avaliação manual. Esta avaliação foi efetuada 

através de funcionalidades presentes nos respetivos sistemas, “TalkBack” no caso do Android 

e “VoiceOver” no caso do iOS e auxiliares “Accessibility Checker” no Android e 

“ColorContrast” no iOS. Como existem diferentes requisitos, houve a necessidade de os 

analisar de duas formas distintas, dependendo do assunto a que se referem. Estes requisitos 

subdividiram-se em métodos quantitativos devido à existência de requisitos possíveis de 
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quantificar numa escala e métodos qualitativos pois existem certos requisitos onde não é 

possível atribuir classificações, apenas observar a resposta a estes. Enquanto que nas questões 

quantitativas é feita uma análise usando uma escala de Likert de 1 (mínimo) a 7 (máximo), nas 

questões qualitativas é feita uma análise descritiva quer do comportamento dos requisitos quer 

das consequências inerentes a este comportamento. Assim sendo, através dos resultados obtidos 

nas questões quantitativas, foi possível constatar que no sistema iOS apenas uma aplicação 

obteve uma classificação positiva e no sistema Android apenas duas aplicações. Em relação às 

qualitativas, nenhuma das aplicações cumpre ou respeita na íntegra estas questões. De um modo 

geral, estes resultados são bastante insatisfatórios, observando-se um número global de erros e 

incumprimentos elevados, o que transmite pouco esforço por parte da administração pública 

portuguesa no que toca à Acessibilidade das suas aplicações móveis. 
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Ab 
Abstract 

 

Since the theme equality is well present nowadays, it must be taken in account that many 

times those with special needs are excluded from our society when they should be more 

included and with a higher share of participation in this. To assist these same individuals, the 

technological evolution would become a gateway to a set of conditions and opportunities and, 

in a way, a way to increase their participation today. Therefore, the existence of accessibility 

not only in the websites content but also in the mobile applications would ensure that any 

individual is included in all types of content.  

This work verified and evaluated the accessibility conditions of the mobile applications 

of public administration, considering the recommendations the WCAG of mobile section, good 

practices of Apple and Google and other studies on the subject. To this end, and in-depth 

analysis and subsequent review of the existing literature on the TIC accessibility, more 

specifically in mobile applications, was carried out. Subsequently, tools were searched for an 

automatic and complete evaluation of accessibility in mobile applications. However, no tools 

were found that would allow a complete evaluation of these and only one tool was found in 

Android system that tests some Accessibility issues, which determined the need to carry out a 

manual evaluation. This evaluation was done through features in their systems, “TalkBack” for 

Android and “VoiceOver” for iOS, and “Accessibility Checker” on Android and 

“ColorContrast” on iOS. As there are different requirements, it was necessary to analyze them 

in two different ways, depending on the subject to which they refer. These requirements have 

been subdivided into quantitative methods because of the existence of possible quantification 

requirements on a scale and qualitative methods as there are certain requirements where it is 

not possible to assign values, only to observe the response to them. While in the quantitative 

questions an analysis is made using a Likert scale from 1 (minimum) to 7 (maximum), in the 

qualitative questions a descriptive analysis is made both behavior of the requirements and of 

the consequences inherent to this behavior. Thus, through the results obtained in the quantitative 
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questions, it was possible to verify that in the iOS system only one application obtained a 

positive classification and in the Android system only two applications. In relation to 

qualitative, none of the applications complies or respects in full these questions. In general, 

these results are very unsatisfactory, with many errors and high defaults, which conveys little 

effort on the part of the Portuguese public administration with respect to the accessibility of its 

mobile applications. 
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“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei 

para que o melhor fosse feito.  Não sou o que deveria ser, 

mas graças a deus, não sou o que era antes.” 
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1 
1. Introdução 

 

A sociedade atual apresenta um rápido desenvolvimento marcado pela era digital, em que 

a partilha, divulgação e acesso à informação é feita através de tecnologias de informação e 

comunicação.  

Segundo a União Europeia (2018) as tecnologias de informação e comunicações(TIC) 

apresentam-se como cerca de 5% da economia europeia representando um quarto das despesas 

totais das empresas. O investimento que está a ser feito nestas tecnologias é responsável por um 

aumento de 50% da produtividade europeia. Este crescimento digital exige uma convergência 

de políticas e adaptações aos enquadramentos regulamentares quando necessário, para assim os 

tornar coerentes com a economia digital emergente (Branco, 2014). 

Com o desenvolvimento tecnológico existente, os dispositivos moveis passaram a ser 

uma realidade no dia-a-dia. Estes, tornaram-se bastante populares devido a características como 

a sua simplicidade, funcionalidade, portabilidade e facilidade de utilização (Myers, Nichols, 

Wobbrock, & Miller, 2004). A difusão de dispositivos móveis nas passadas duas décadas, 

aumentou as possibilidades de desenvolvimento de aplicações móveis para que possam suportar 

os utilizadores com um maior grau de eficiências nas suas rotinas. 

Na corrente Sociedade de Informação é comum a preocupação com o acesso universal 

aos mais variados serviços através dos ambientes digitais, tendo como objetivo a melhoria na 

qualidade de vida dos utilizadores (Branco, Martins, & Gonçalves, 2016; Branco, Martins, 

Gonçalves, Bessa, & Costa, 2015). Contudo, este acesso pode acabar por estar condicionado 

pois grupos específicos da nossa sociedade podem enfrentar problemas de Acessibilidade, 

acabando por serem excluídos das vantagens que esta nova Sociedade traz. 

A primeira vez em que a Acessibilidade nas TIC, nomeadamente Web, foi tida em 

consideração a nível europeu, foi no dia 25 de setembro de 2001, através do comunicado da 

Comissão das Comunidades Europeias ao Conselho Europeu, Comité Económico e Social, 
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Comité das Regiões e Parlamento Europeu, em que o tema do plano de ação seria “eEurope 

2002” (CE, 2014). A partir deste ponto, foi um ponto de viragem naquilo que seria a situação 

da União Europeia em relação à Acessibilidade Web, sendo que surgiram novos planos de modo 

a regular esta Acessibilidade acompanhando assim a evolução económica, social e tecnológica. 

Contudo, a nível mundial, a Acessibilidade Web já teria sido referenciada anteriormente 

quando o W3C criou em 1997 o programa “WAI – Web Acessibility Initiative”. A função deste 

programa é, para além do desenvolvimento de novas tecnologias, a promoção da capacidade 

interação e de comunicação entre sistemas e a evolução da Web (W3C, 2009).  

Este consórcio internacional, W3C, é o coordenador de todo o desenvolvimento de 

protocolos, regras, princípios e diretrizes fulcrais bem como do formato de dados. Disponibiliza 

também todas as condições necessárias ao WAI de modo a reunir todas as entidades 

competentes para juntos poderem discutir e explorar quais são as necessidades de 

Acessibilidade existentes bem como projetar e desenvolver soluções para estas. O objetivo 

principal do WAI é tornar os sítios Web o mais acessíveis possível, quer para os utilizadores de 

hoje, bem como os de amanhã que possuam qualquer tipo de incapacidade e/ou deficiência 

(W3C, 2005c). O W3C acabara assim por se tornar conceituado e a sua credibilidade levada ao 

extremo, sendo que todas as suas diretrizes sejam seguidas e tidas em consideração (Heller, 

Jorge, & Guedj, 2001). Contudo, o conceito de Acessibilidade nas aplicações móveis apenas 

foi tido em conta mais recentemente com o lançamento de umas adaptações dos requisitos para 

a Acessibilidade Web (W3C, 2015b). 

O uso das aplicações móveis está a crescer exponencialmente, alastrando-se às mais 

variadas classes sociais e áreas de atividade quotidianas. Mundialmente, a sua utilização nos 

serviços e na divulgação de informações governamentais, educação, comércio, notícias, saúde 

e entretenimento, tem vindo a aumentar de forma significativa. Neste contexto, a Acessibilidade 

é entendida como a adoção de princípios e técnicas a implementar na conceção, atualização, 

construção e manutenção de aplicações móveis. Por isso, é essencial que as aplicações móveis 

sejam acessíveis de maneira a possibilitar condições de acesso quer oportunidades iguais aos 

demais utilizadores. Aplicações acessíveis podem ajudar as pessoas com deficiências a terem 

uma maior autonomia e uma participação mais ativa na sociedade atual (CE, 2016).  
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1.1.  Enquadramento 

Com o aparecimento dos dispositivos e das aplicações móveis, foram abertas novas 

dinâmicas de comunicação que vieram oferecer facilidades aos seus utilizadores e, de certa 

forma, modificar a sua vida quotidiana com a introdução desta tecnologia (Tarouco, 2013). A 

sua utilização tem vindo a registar um crescimento exponencial, sendo que L. Rakestraw, V. 

Eunni, and Kasuganti (2013) afirmam que estas irão naturalmente substituir os sítios Web visto 

que os utilizadores estão a despender cada vez mais tempo nas aplicações móveis do que nos 

browsers, devido à sua facilidade de acesso, otimização e rapidez. Segunda a VISA (2017), em 

2017 cerca de 62 % dos europeus utilizaram os dispositivos móveis para verificar o saldo ou 

aceder a outros serviços através de uma aplicação bancária, e 48 % para efetuar compras 

deixando de utilizar os computadores desktops ou laptops.  No entanto, este rápido crescimento 

das aplicações móveis e sua cada vez maior influência nas tarefas do dia-a-dia, obriga a que 

seja necessário garantir que estas sejam acessíveis por todas as pessoas a este conteúdo, de 

forma a não existir uma exclusão tecnológica por parte de pessoas com deficiências ou 

necessidades especiais. Isto porque, de acordo com a WHO (2018) existem mais de um bilião 

de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, o que se traduz em 15% da população 

que necessitam que lhes seja possibilitado o acesso a este conteúdo. A nível europeu, segundo 

dados recolhidos pela União Europeia, existem mais de 80 milhões de pessoas na mesma 

situação (EU-FRA, 2017). Em Portugal são mais de um milhão de pessoas que apresentam uma 

qualquer deficiência, mais concretamente 980 mil que não conseguem andar ou subir escadas, 

27 mil que não conseguem ver e 26 mil que não conseguem ouvir (GEP, 2016). 

Também em Portugal, a legislação em vigor define que todo o sítio da Web 

governamental tem de seguir um conjunto de normas propostas da WCAG 2.0. Posto isto, 

aqueles que facultem apenas informação, são obrigados a cumprir o nível A das WCAG 2.0, 

enquanto que aqueles que facultem serviços online são obrigados a cumprir o nível AA das 

WCAG 2.0. Estes níveis de Acessibilidade, correspondem aos níveis de Acessibilidade 

apresentados pelo W3C (DRE, 2012). No entanto, apesar de existirem obrigações legais para a 

Acessibilidade Web, não existem nenhumas para a Acessibilidade nas aplicações moveis, sendo 

necessário avaliar as condições existentes de modo a indicar o estado da Acessibilidade 

existente nas aplicações móveis em Portugal, bem como as melhorias que estas devem e podem 

tomar. 

 



 

4 
 

1.2.  Motivação e Objetivos 

 

Nos dias de hoje, os dispositivos e aplicações móveis difundem-se rapidamente pela 

população oferecendo grandes benefícios a vários níveis. Para combater a exclusão social, é 

necessário que as pessoas com limitações tenham acesso assegurado às aplicações móveis.  

O aumento da popularidade dos dispositivos móveis levou os governos a criar 

aplicações móveis de modo a disponibilizarem mais serviços para os seus cidadãos. No entanto, 

é importante que estes serviços sejam desenvolvidos segundo um pensamento de que estes 

sejam acedidos por todos (Serra, Carvalho, Ferreira, Vaz, & Freire, 2015).  

Segundo a GEP (2016) existem de cerca de 1 milhão de pessoas com deficiências em 

Portugal, portanto, e devido ao crescimento exponencial no uso das aplicações móveis, é 

importante que estas sejam acessíveis sem qualquer dificuldade por parte destas pessoas. 

O aspeto crítico da presente dissertação prende-se com o facto de atualmente em Portugal existir 

uma carência de estudos sobre a Acessibilidade nas aplicações móveis e, do efeito que a falta 

desta tem nas pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial, sendo esta a 

motivação principal para a elaboração deste estudo.  

Posto isto, e depois de mencionados os fatos anteriores, o objetivo principal da presente 

investigação passa por verificar o estado atual da Acessibilidade nas aplicações móveis da 

administração pública portuguesa e, consoante os resultados obtidos, inferir as devidas 

conclusões e, posteriormente, sugerir alterações a estas de maneira a torná-las mais acessíveis 

para toda e qualquer pessoa.  

Apresenta-se em seguida, a lista dos objetivos que visam a concretização do objetivo 

principal:  

 

• Fazer o levantamento da bibliografia científica relativa à Acessibilidade nas 

aplicações móveis para compreender o estado da arte. 

• Estudar as normas existentes, dedicadas às aplicações móveis, para posterior 

aplicação no estudo a realizar. 

• Análise do grau de cumprimento das principais aplicações (Sistema Android e 

iOS) oferecidas pelas instituições da Administração Pública Portuguesa. 

• Estabelecer um conjunto de recomendações resultantes do estudo elaborado. 
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1.3.  Estrutura da dissertação 

 

O primeiro capítulo introduz o tema da dissertação, as suas principais motivações e 

objetivos bem como a maneira como foi estruturada.  

No segundo capítulo é desenvolvida uma revisão de literatura dos vários temas que 

constituem a dissertação, disponibilizando uma revisão teórica da Acessibilidade, da legislação, 

estudos sobre o tema e as diferentes normas e diretrizes de Acessibilidade. 

No terceiro capítulo, é determinado todo o processo de avaliação, assim como a 

definição das ferramentas de avaliação a serem utilizadas, o tipo de avaliação a ser seguido e o 

nível de Acessibilidade a ter conta. 

No quarto capítulo, é apresentado o grupo alvo de avaliação, as características dos 

dispositivos e ambiente de avaliação, o método de avaliação e a avaliação da Acessibilidade 

nas aplicações móveis. Esta passa também por diferentes fases, tais como, o processo de 

avaliação, as ferramentas de avaliação da Acessibilidade nas aplicações móveis, a enunciação 

do grupo alvo de avaliação e a metodologia de avaliação a ser seguida. Para além disto, são 

também apresentados os resultados obtidos na avaliação das aplicações móveis. 

No quinto capítulo, são analisados e discutidos detalhadamente os resultados obtidos no 

capítulo anterior. Esta análise passa por uma atribuição de classificações consoante os 

resultados obtidos e a elaboração de cálculos estatísticos. 

Finalmente, o sexto e último capítulo, onde é apresentada uma generalização de todo o 

trabalho desenvolvido nos capítulos anteriores assim como elaboradas recomendações de 

Acessibilidade. Desta forma, é apresentada uma síntese do trabalho efetuado, os principais 

contributos pelo trabalho realizado, são apresentadas algumas sugestões para trabalho futuro, 

são enumeradas algumas limitações encontradas no decorrer deste estudo e são enunciadas 

algumas considerações finais. 
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2 
2. Enquadramento Concetual 

 

Neste capítulo procuramos reunir e descrever um conjunto de conceitos teóricos que 

estão relacionados com o tema da dissertação, por meio de uma detalhada descrição e 

interligação dos conceitos, que se torna essencial para a perfeita compreensão do trabalho 

efetuado nos capítulos seguintes.  

Visto que o mercado das tecnologias de informação está em constante mudança é de 

maior relevância indicar alguns conceitos da maneira mais atual possível. Neste capítulo 

tencionamos abordar uma análise e investigação de estudos científicos de forma detalhada sobre 

o que é a Acessibilidade de uma forma geral, partindo para uma especificação desta temática 

nomeadamente a Acessibilidade Web e a Acessibilidade nas aplicações móveis. Iremos também 

apresentar as diferentes legislações estabelecidas em relação à Acessibilidade nos continentes 

Europeu e Norte Americano, bem como pelas Nações Unidas e por Portugal. Por fim, vamos 

apresentar as diferentes normas e diretrizes mais conhecidas que são adotadas mundialmente.    

 

2.1.  Acessibilidade 

 

A Acessibilidade pode definir-se como a possibilidade de pessoas que apresentem uma 

qualquer deficiência, incapacidade ou limitação poderem utilizar um determinado recurso ou 

produto de forma igual a uma pessoa sem as referidas particularidades (Henry, 2007).  

Segundo o Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade (CERTIC), esta 

abrange três pontos cruciais: utilizadores, situação e ambiente. Em relação ao ponto 

utilizadores, este significa que nenhuma barreira é imposta ao indivíduo qualquer que seja a sua 

capacidade sensorial e funcional. Na situação, independentemente do software, comunicação 

ou equipamento utilizado, o sistema é acessível e utilizável em qualquer situação. Já o termo 
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ambiente mostra que o acesso ao sistema não é dependente do ambiente físico circundante, 

exterior ou interior (CERTIC, 2010). 

Para Godinho (2010), a Acessibilidade “consiste na facilidade de acesso e de uso de 

ambientes, produtos e serviços por qualquer pessoa e em diferentes contextos. Envolve o design 

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

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

de informação, comunicação, mobilidade e manipulação”. 

A nível das TIC, podemo-nos referir a Acessibilidade como a criação de sítios Web que  

permitam aos utilizadores com necessidades especiais poderem compreender, navegar, 

aprender e interagir e até mesmo contribuir para esses (W3C, 2005a). 

Na internet, a Acessibilidade é definida como a flexibilização da informação e interação 

relativamente ao seu suporte de apresentação. O fato de existir esta flexibilidade faz com que 

possa ser utilizada por pessoas com deficiência, assim como, também pode ser usada nos mais 

variados ambientes e situações e também através de diversos equipamentos ou browsers 

(CERTIC, 2010). 

A autonomia criada pela Acessibilidade demonstra que a Sociedade da Informação é 

inclusa e que todos podem fazer parte dela, qualquer que seja a sua incapacidade, deficiência e 

necessidade. 

 

2.2.  Acessibilidade Web 

 

A World Wide Web faculta uma abundância de serviços e informações a um amplo grupo 

de utilizadores. O seu rápido crescimento contribuiu para a formação da atual sociedade 

altamente focada na informação. É um recurso cada vez mais importante em diversos aspetos 

da vida: educação, emprego, comércio, governo, cuidados de saúde, entre outros. 

No contexto específico da Web a Acessibilidade está relacionada com a aplicação de 

conceitos de Acessibilidade geral no ambiente digital, tornando a Web e os dispositivos úteis a 

todos os utilizadores, proporcionando a máxima flexibilidade de maneira a adequar as 

necessidades de todos (Clark, 2003). 

Segundo  Henry (2005) “uma Web acessível significa que pessoas com qualquer tipo de 

deficiência possam utilizar a Web”. Pretende-se que estas pessoas consigam perceber, 

compreender, navegar e interagir com a Web e até mesmo contribuir para esta. Para além disto, 



 

9 
 

a Acessibilidade Web pode beneficiar outros com outras limitações como pessoas idosas que 

vão perdendo algumas das suas capacidades devido ao envelhecimento (Thatcher, Henry, & al., 

2006). 

A Web foi criada de modo a que toda e qualquer pessoa possa usufruir dela, qualquer 

que seja o hardware, software, língua, cultura, localização ou capacidade física ou mental, ou 

seja, esta foi concebida para que não houvesse nenhuma barreira no seu usufruto. Contudo, tem 

se a noção de que o objetivo principal não foi alcançado e que existe trabalho a ser feito, mas, 

se porventura, esse propósito for atingido, a Web passa a ser acessível a pessoas com as mais 

variadas incapacidades, podendo ser de audição, movimento, visão e capacidade cognitiva. O 

meio de comunicação mais usado em todo o globo terrestre é a Internet e é através desta que 

podemos partilhar, recolher e publicar informações.  

O W3C está atualmente presente na regulamentação mundial da Acessibilidade Web, 

visto que a versão 2.0 das diretivas para a Acessibilidade são, atualmente, o padrão utilizado 

para a criação de regras incentivadoras à criação de conteúdo Web acessível (W3C, 2008b). De 

acordo com Caldwell e Cooper (2008), esta versão abrange um extenso número de 

recomendações de modo a tornar a o conteúdo Web mais acessível, sendo que estas  

recomendações são direcionadas para os programadores de  conteúdo Web. O documento que 

contém as diretivas para a Acessibilidade Web, é considerado como sendo um documento de 

referência para os princípios de Acessibilidade e ideias para o design de sítios Web. 

Grande parte da atenção sobre a Acessibilidade Web tem recaído essencialmente nas 

responsabilidades dos programadores. Contudo, os ambientes de desenvolvimento ou 

ferramentas utilizadas para o seu desenvolvimento também desempenham um papel importante 

na Acessibilidade Web. Estas têm de ajudar os programadores, através da implementação de 

frameworks que incentivem o desenvolvimento de sítios Web acessíveis. 

Tornar a Web acessível pode ser simples ou complexo, dependendo de vários fatores, 

tais como o tipo de conteúdo, a complexidade do sítio Web, o tamanho, o ambiente de 

desenvolvimento e as ferramentas (Martins, Gonçalves, & Branco, 2017) 

Desde o ano de 1999, a WAI já criou múltiplas ferramentas com o intuito de existir uma 

maior Acessibilidade na Web tal que, dentro destas ferramentas, a mais utilizada é um conjunto 

de diretivas de Acessibilidade para o conteúdo Web. Estas diretivas para a Acessibilidade do 

conteúdo Web são um documento elucidativo de como elaborar este tipo de conteúdo de modo 

a que seja acessível a todas as pessoas, inclusive às que apresentem qualquer tipo de deficiência. 

Posto isto, pode definir-se conteúdo Web como toda a informação contida numa página ou 
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numa aplicação Web. Após a criação destas diretivas de Acessibilidade, o W3C tem vindo a 

desenvolver um novo conjunto de normas e standards, de forma a transformar a Acessibilidade 

Web numa preocupação mundial (Henry, 2008). 

Ao desenvolver ou reorganizar um sítio Web, efetuando avaliações regulares quanto à 

Acessibilidade durante as várias etapas do processo de desenvolvimento, poderá levar à 

identificação atempada de problemas de Acessibilidade. Algumas técnicas simples como, por 

exemplo, alterar definições num browser, podem indicar se uma página cumpre certas diretrizes 

de Acessibilidade. Uma avaliação mais extensa para determinar se um sítio Web cumpre todas 

as diretrizes de Acessibilidade é muito mais complexa (W3C, 2005a). 

Assim sendo, a W3C inclui todo um conjunto de normas e técnicas de modo a garantir 

que toda e qualquer pessoa possa usufruir de todo o conteúdo Web sem qualquer problema. 

 

2.3.  Acessibilidade nas aplicações móveis 

 

Para Halpert (2005), telemóveis, computadores portáteis, PDA (Personal Digital 

Assistant) e smartphones podem ser classificados como dispositivos móveis. Segundo Bhuttoo, 

Soman, e Sungkur (2017) estes dispositivos têm vindo a sofrer um rápido crescimento e estão 

cada vez mais presentes na vida das pessoas, permitindo a estas realizar mais tarefas no contexto 

móvel.  

Assim sendo, pode-se definir um smartphone como um telemóvel que possui 

capacidades evoluídas e características de um computador pessoal (Santhipriya, Sastry, & 

Akshitha, 2011).  

O crescimento e a popularidade dos smartphones vieram potenciar o desenvolvimento 

de outras funcionalidades como é o caso das aplicações móveis, sendo atualmente uma área em 

ascensão. Dentro das aplicações móveis existem diferentes tipos, nomeadamente: Aplicações 

nativas, aplicações Web ou aplicações híbridas. Uma aplicação nativa pode ser definida como 

uma aplicação que é usada, em maior parte das circunstâncias, em modo offline e são 

desenvolvidas para um sistema operativo específico. Por outro lado, o acesso a uma aplicação 

Web é efetuado através de um browser do dispositivo e é necessário ter uma ligação à Internet. 

Já as aplicações híbridas são definidas como uma combinação das aplicações nativas e Web 

(Heitkötter, Hanschke, & Majchrzak, 2013).  
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Embora tenha existido uma enorme evolução tecnológica no que diz respeito às 

tecnologias móveis, nem todos os grupos de pessoas beneficiaram delas. Pessoas idosas ou com 

deficiências inicialmente sentiram enormes dificuldades no seu manuseio, isto porque os 

dispositivos não foram propriamente desenvolvidos para estes (Holzinger, Searle, & 

Nischelwitzer, 2007). Para além disto, a incapacidade deste grupo de pessoas em operar este 

tipo de dispositivos, é sujeito à exclusão de possibilidades em diferentes domínios, tais como: 

transportes, compras, saúde, entretenimento e trabalho (Nicolau, Guerreiro, & Guerreiro, 2014). 

No entanto, essa tendência tem vindo a melhorar com a existência de um maior número de  

dispositivos que disponibilizem funcionalidades e tecnologias de maneira a ajudar estas pessoas 

(Guerreiro, Lagoa, Nicolau, Goncalves, & Jorge, 2008). Outros exemplos que fundamentam 

isso, são as aplicações móveis desenvolvidas para diminuir as limitações da sua utilização 

essencialmente nas áreas de deficiência visual, surdez e mudez (GARI, 2012). 

Segundo a W3C (2017a), a Acessibilidade móvel refere-se ao desenvolvimento de sítios 

Web e aplicações mais acessíveis para as pessoas com qualquer tipo de deficiência ou outro 

tipo de dificuldades, quando utilizam o seu telemóvel ou outros dispositivos, como tablets, 

televisão digital, smartwatches, entre outros.  

Ao desenvolver uma aplicação, é necessário pensar como é que os utilizadores com 

vários tipos de necessidades especiais poderão usar essa aplicação, através da utilização de, por 

exemplo, tecnologias de apoio. Para além disto, é necessário ter em atenção outras questões 

como a quantidade de informação que é apresentada no ecrã, as cores e imagens que são 

introduzidas ou a navegação do utilizador na aplicação (Silva, 2008). 

Posto isto, para que as aplicações móveis possam ser acedidas por pessoas com algum 

tipo de necessidade especial, é necessário definir requisitos que sejam fundamentais e que 

tenham de ser seguidos mediante uma conduta. 
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2.4.  Legislações sobre Acessibilidade 

 

Como demonstrado, a Acessibilidade poderá ser definida de várias maneiras, 

dependendo do seu contexto. Assim sendo, um pouco por todo o mundo, existem normas ou 

legislações de Acessibilidade que incentivem ou, de certa forma, obriguem a que estas sejam 

cumpridas. Estas normas também variarão desde a Acessibilidade como um todo, até à mais 

especifica, como é o caso das TIC. Posto isto, serão apresentadas as legislações existentes em 

diversas instituições, organizações e países de modo a entender diferentes visões.  

 

2.4.1. Legislação Nações Unidas 

 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência foi aprovada a 13 de dezembro 

de 2006 em Assembleia Geral das Nações Unidas sendo assinada por 160 países até à data. Este 

documento dá instruções para que os países tomem as medidas necessárias para assegurar o 

acesso às pessoas com qualquer tipo de deficiência, em condições de igualdade com as demais, 

ao transporte, ao ambiente físico, à informação, incluindo as TIC e a outras instalações e 

serviços prestados ao público (Nações Unidas, 2006). Estas medidas incluem a identificação e 

remoção de obstáculos ou barreiras à Acessibilidade, aplicando-se numa primeira parte a: 

edifícios, estradas, transportes e outras instalações interiores ou exteriores, incluindo escolas, 

instalações médicas e locais de trabalho. Numa segunda parte à informação, comunicações e 

outros serviços. 

A Acessibilidade Web foi considerada nos artigos 9 e 21 da convenção, fazendo-a 

obrigatória, sendo considerada discriminação qualquer informação na Web que não seja 

acessível por qualquer tipo de utilizador com algum tipo de deficiência bem como em qualquer 

categoria de portal, para empresas do governo e privadas, terminando assim com restrições 

anteriores do decreto. 

 

2.4.2. Legislação Estados Unidos, Canadá e Brasil 

 

Em relação à legislação presente nos EUA, existem algumas leis relativas à 

Acessibilidade Web. Estas leis incluem a Lei de Reabilitação de 1973 (Secções 504 e Secção 
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508), Americans with Disabilities Act (ADA) e a Individual with Disabilities Education Act 

(IDEA). 

A 21 de dezembro de 2000, foi lançada pelo Registo Federal normas de Acessibilidade 

paras as TIC sob a secção 508 da Lei de Reabilitação. Esta secção não permite ao governo 

federal a obtenção ou desenvolvimento de serviços ou produtos que não sejam totalmente 

acessíveis para as pessoas com qualquer tipo de deficiência (Register, 2000). 

A Secção 504 da Lei da Reabilitação obriga a que as instituições de nível superior nos 

Estados Unidos não discriminem alunos com qualquer tipo de deficiência. É exigido às escolas 

publicas que o seu conteúdo de ensino seja acessível a todos os alunos (DoJ, 2017). 

Já no Canadá, o princípio de Acessibilidade Web é aplicado a todas as aplicações e sítios 

na Web do governo, sendo também exigida o cumprimento dos cinco requisitos de 

conformidade das WCAG 2.0 (Government of Canada, 2011).   

Relativamente ao Brasil, a 8 de novembro de 2000 foi implementada a lei nº 10.048 em 

que o seu foco seria o atendimento prioritário e a Acessibilidade das pessoas com deficiência 

nos serviços públicos, meios de transporte e outros (Cardoso, Tápias, & Tavares, 2000). A 19 

de dezembro de 2000 foi também implementada a lei nº 10.098 em que determina as normas 

gerais e critérios básicos para a melhoria da Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida (Cardoso & Gregori, 2000). Ambas as leis foram regulamentadas a 2 de 

dezembro de 2004 através do decreto nº 5.296 no qual foi definido um prazo máximo de 12 

meses para que todos os sítios Web da administração pública, interesse publico ou que fossem 

financiados pelo governo, implementassem medidas para que melhorassem a Acessibilidade 

para pessoas com deficiência (Precerutti, 2004).  

 

2.4.3. Legislação Europeia 

 

A maio de 2010, a Comissão Europeia, pelo meio de uma comunicação ao Parlamento 

Europeu, apresentou as seguintes medidas: 

• Efetuar uma avaliação sistemática de maneira a verificar de que forma a questão 

da Acessibilidade é considerada nas revisões da legislação no âmbito da Agenda 

Digital, mais concretamente na área do comércio digital, das assinaturas digitais 

e da identidade digital de acordo com a Convecção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência;  
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• Com fundamento no estudo de opções, apresentar, até 2011, propostas que 

assegurem que os sítios da Web do setor publico estejam acessíveis em 2015 

(CE, 2010). 

Seguidamente, em dezembro de 2010, foram anunciados a adoção das diretrizes da 

WCAG 2.0 e a aprovação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CE, 2014).  

Posteriormente, a 13 de dezembro de 2012 a Comissão Europeia, registou na Agenda 

Digital um grupo de diretrizes obrigatórias, por meio da Proposta de Diretiva Sobre a 

Acessibilidade dos Websites dos Organismos do Setor Público, considerando para isso 12 tipos 

de sítios na Web dos organismos públicos e no qual estas passariam a entrar em efeito a partir 

do final de 2015. Estes sítios Web são os seguintes (CE, 2012): 

 

• Impostos sobre o rendimento: declaração, notificação de avaliação; 

• Serviços de procura de emprego; 

• Segurança social: subsídios de desemprego, abonos de família, etc.; 

• Documentos pessoais; 

• Registo automóvel; 

• Pedido de licença de construção; 

• Declaração à polícia; 

• Bibliotecas públicas; 

• Pedido e entrega de certidões; 

• Inscrição no ensino superior; 

• Comunicação de mudança de residência; 

• Serviços relacionados com a saúde.  

 

Segundo a CE (2012), a implementação destas ações vem trazer melhorias a mais de 

100 milhões de cidadãos da União Europeia  nos mais variados processos comuns como a 

procura de emprego, registo automóvel ou apresentação do IRS. Estas regras refletem a 

tentativa, por parte destas organizações, de melhoraria da Acessibilidade nos sítios Web dos 

organismos do Estado. Posto isto, pela junção de leis nacionais, comunitárias e internacionais, 

o Estado tem a obrigação de desenvolver sítios Web em conformidade com as exigências de 

Acessibilidade que foram impostas. 
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A 2 de dezembro de 2016 o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu publicaram a 

diretiva 2016/2102 relativa à Acessibilidade dos sítios Web e das aplicações móveis dos 

organismos do setor público. Esta diretiva vem encorajar estes organismos a tornar todos os 

seus conteúdos mais acessíveis através de princípios e técnicas a serem observadas no 

desenvolvimento, manutenção e atualização dos sítios Web e aplicações móveis. Os estados 

membros tem até 23 de setembro de 2018 para a aplicarem no seu ordenamento jurídico 

(Parlamento Europeu & Conselho Europeu, 2016).  

 

2.4.4. Legislação Portuguesa 

 

Relativamente a Portugal, a Acessibilidade no que toca as tecnologias de informação 

começou a tomar importância quando em 1999, através da RCM 96/99, foi criada a Iniciativa 

Nacional para Cidadãos com Necessidades Especiais na Sociedade da Informação. Esta 

iniciativa teve como objetivo favorecer os cidadãos portadores de deficiências e pessoas idosas, 

para que assim pudessem usar de maneira total as tecnologias de informação, melhorando a sua 

qualidade de vida e conseguindo uma melhor integração na sociedade atual (DRE, 1999a).  

Posteriormente, e inserida nesta iniciativa, foi adotada uma medida pelo parecer da 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da 

República sobre a petição pela Acessibilidade onde esta foi a primeira petição online 

apresentada num parlamento, através da RCM nº97/99, em que foram definidas regras de 

Acessibilidade da informação disponibilizada na Internet a todos os cidadãos portadores de 

deficiências ou necessidades especiais (DRE, 1999b). Em junho de 2000, o Conselho Europeu 

aprovou e adotou o plano de ação “e-Europe 2002”, abrangendo esta iniciativa portuguesa para 

os 15 países da União Europeia. Com isto, Portugal tornou-se o quarto Pais do Mundo a adotar 

normas de Acessibilidade disponibilizados na Web pela Administração Pública (CE, 2000). Em 

2001, ficou estabelecido que os sítios Web dos organismos da administração direta e indireta 

do Estado iriam ser alvo de avaliações periódicas. Esta avaliação ficou a cargo da Universidade 

do Minho que disponibilizou um relatório denominado “Método de Avaliação dos Web Sites 

dos Organismos da Administração Direta e Indireta do Estado” (Oliveira, Santos, & Amaral, 

2003). 

Em 2006, foi criado, através da RCM nº120/2006, o I Plano de Ação para a Integração 

das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade para os anos de 2006 a 2009, tendo como 
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objetivo melhorar a qualidade de vida e garantir o acesso a bens e serviços às pessoas com 

deficiências, através de políticas integradoras e praticas sustentadas (DRE, 2006). 

Seguidamente, em 2007 foi também executado o Plano Nacional de Promoção da 

Acessibilidade, através da RCM nº9/2007 (DRE, 2007a). No mesmo ano e através da RCM 

nº155/2007, foram implementadas medidas que se inserem numa tentativa de alcançar o 

objetivo a que se propuseram em 1999, pois foi reconhecido que os planos anteriores não 

satisfazeram na integra os seus objetivos, designando para isso requisitos mínimos e diretrizes 

relativas à Acessibilidade das pessoas com qualquer tipo de deficiência a sítios Web do governo 

e dos serviços e organismos públicos da administração. Neste contexto, para a generalidade dos 

sítios Web do governo e serviços públicos foi exigido que o nível de conformidade A das 

WCAG 1.0 fosse respeitado, enquanto que foi exigido o nível AA para aqueles que acarretam 

a prestação de serviços transacionais (DRE, 2007b). 

Em 2009, foi ratificada a Convecção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo 

Presidente da República (Diário da República, 2009). 

Posteriormente, em 2011 com a lei nº36/2011 foi estabelecida a adoção de normas 

abertas nos sistemas informáticos do Estado sendo atribuído à Agência de Modernização 

Administrativa a elaboração do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital a adotar 

pela Administração Pública. Este regulamento foi publicado em 2012 através da RCM 

nº91/2012 definindo que todos os sítios da Web que facultem exclusivamente informação são 

obrigados a cumprir no nível A das WCAG 2.0, e o nível AA para os sítios Web que facultem 

serviços online (DRE, 2012).  

No Decreto-Lei nº74/2014 o Estado estabeleceu a regra de prestação digital de serviços 

públicos e atendimento digital assistido. Neste decreto, destaca-se a alínea 1 do artigo 2º, onde 

o digital é estabelecido como regra, a alínea 3, onde é definida a Rede Interministerial para a 

Modernização Administrativa (RIMA) como entidade de monitorização, e a alínea 4, onde é 

garantido o atendimento digital assistido, através da Rede Espaços do Cidadão, a quem não 

saiba ou não consiga utilizar os serviços públicos que são disponibilizadas na Web. De acordo 

com o texto (DRE, 2014): 

“ 

• Alínea 1- Os serviços públicos devem, sempre que a sua natureza a isso não 

se oponha, para além do atendimento presencial, ser também prestados de 

forma digital, através da sua progressiva disponibilização na Internet. 
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• Alínea 3- A monitorização da execução da Estratégia Digital para os 

Serviços Públicos é garantida pela Rede Interministerial para a 

Modernização Administrativa (RIMA), prevista no Decreto-Lei nº 4/97, de 

4 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei nº 72/2014, de 13 de maio. 

• Alínea 4- De forma a garantir que a prestação digital de serviços públicos 

não implica a exclusão de quem não saiba ou não possa utilizar os serviços 

públicos disponibilizados online, é garantida a criação de uma rede nacional 

de serviços de atendimento digital assistido, designada por Rede Espaços do 

Cidadão, coordenada pela Agência para a Modernização Administrativa, I.P. 

(AMA, I.P.).” 

A 5 de janeiro de 2018 foi publicado pela PCM um novo regulamento nacional de 

interoperabilidade digital, através da RCM nº2/2018. Este regulamento foi publicado na sua 

primeira versão em 2012 pelo que nesta nova versão não existe nada de novo em termos de 

Acessibilidade, a não ser o facto de as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web se terem 

tornado também norma ISSO/IEC (DRE, 2018b). 

Mais recentemente, foi publicado um novo decreto-lei nº83/2018 referente à definição 

de requisitos de Acessibilidade para os sítios Web e aplicações móveis de organismos públicos, 

sendo que este decreto só entra em vigor a 1 de janeiro de 2019 (DRE, 2018a). 

 

2.5.  Estudos sobre Acessibilidade em Portugal 

 

No decorrer dos anos, muitos foram os estudos efetuados sobre a Acessibilidade em 

Portugal nomeadamente dos sítios Web pertencentes ao Estado. Embora os estudos mais 

recentes já tenham recorrido às WCAG 2.0 e estejam bem fundamentados, existem estudos 

anteriores com a versão anterior visto que esta apenas foi atualizada e publicada nos finais de 

2008. 

Os primeiros estudos encontrados sobre esta temática são relatórios de avaliações 

efetuadas pela Accenture (1ª edição) e 2003 (2ª edição) aos sítios Web dos organismos da 

administração direta e indireta do estado (Accenture, 2003). Da 1º Edição para a 2º Edição, no 

critério cidadãos com necessidades especiais, existiu uma melhoria significativa no que diz 

respeito ao número de sítios Web com resultado insuficiente, resultado regular e bom, no 

entanto o número de sítios Web com resultado insuficiente ainda foi demasiado elevado com 
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um valor de 58,38% dos 476 sítios Web avaliados. Posteriormente, em 2008 foi elaborado outro 

relatório denominado “Relatório Vector21 sobre Acessibilidade Web em Portugal” (Vector 21, 

2008), onde foram analisados 200 sítios Web pertencentes à Administração Pública e a 

empresas tendo como objetivo testar a Acessibilidade web em Portugal. Esta avaliação foi 

efetuada numa escala de um (mínimo) a sete (máximo) sendo que nenhum dos setores avaliados 

ficou abaixo do nível cinco (bom). Em 2011 foi publicado um artigo, denominado “Análise 

Global da Acessibilidade de Portais de Governos e Sítios de Ministérios Nacionais na Web”, 

efetuados aos 192 estados membros da ONU, onde os sítios Web portugueses obtiveram o 2º 

na lista das melhores praticas (Goodwin, Susar, Nietzio, Snaprud, & Jensen, 2011). 

Posteriormente, em 2013 foi efetuado um estudo, por parte da Comissão Europeia, onde 

foram avaliados 372 sítios Web de 31 países, mostrando que nenhum dos 12 sítios avaliados da 

administração pública portuguesa atingiu os requisitos mínimos para as WCAG 2.0 (CE, 2013).  

Existem também vários trabalhos de investigação que se têm debruçado sobre esta 

temática, como por exemplo “Avaliação da Acessibilidade dos Sítios Web das Empresas 

Portuguesas” (Martins, 2008), “Acessibilidade dos Conteúdos Web dos Municípios 

Portugueses” (Fernandes, 2009), “Acessibilidade Web: Ponto de situação das Maiores 

Empresas Portuguesas” (Gonçalves, Pereira, Martins, Martins, & Branco, 2009), “Estudo sobre 

o estado da Acessibilidade dos sítios Web dos estabelecimentos de ensino superior” (Fernandes 

& Cardoso, 2013), “A Acessibilidade das Plataformas de e-learning em Instituições de Ensino 

Superior Público em Portugal: Contributos Iniciais” (Tomás, 2014),  “Acessibilidade dos 

Conteúdos Web no Setor da Saúde” (Moreira, 2014), ”A review on the Portuguese Enterprises 

Web Accessibility Levels- A website accessibility high level improvement proposal” 

(Goncalves, Martins, & Branco, 2014), “AcessWeb- Uma perspetiva sobre a Acessibilidade 

Web em Portugal” (Gonçalves, Pereira, Martins, Branco, & Peixoto, 2015) e “Desafios e 

perspetivas da Acessibilidade Web: Uma revisão sistemática da literatura“ (Baptista, Martins, 

Goncalves, Branco, & Rocha, 2016). 

Como podemos verificar existem muitos estudos relativos à Acessibilidade Web em 

Portugal, no entanto a Acessibilidade nas aplicações móveis é ainda um tema com pouco 

conhecimento pelo que não foi encontrado nenhum estudo ou relatório quanto à avaliação de 

aplicações moveis. Posto isto, à luz do nosso conhecimento, este será o primeiro estudo sobre 

a Acessibilidade nas aplicações móveis da administração publica em Portugal. 
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2.6.  Normas de Acessibilidade 

 

Os mais variados fatores dificultam o acesso ao ambiente digital. Pessoas com algum 

tipo de deficiência enfrentam problemas específicos de Acessibilidade digital que limitam a sua 

capacidade de utilização (Rocha, Gonçalves, Godinho, Magalhães, & Bessa, 2009). 

De modo a que as aplicações móveis possam ser implementadas de forma a permitirem 

o acesso por parte destas pessoas, é necessário definir requisitos que sejam essenciais e que 

sigam alguma norma. Posto isto, é possível padronizar procedimentos que devem ser cumpridos 

para que assim seja possível obter de forma coerente uma estrutura que possibilite a 

implementação de Acessibilidade. Assim sendo, foram estabelecidas normas de Acessibilidade 

que minimizam as restrições de acesso às aplicações móveis melhorando a sua Acessibilidade. 

Existem algumas diretrizes de modo a auxiliar os programadores no desenvolvimento de 

software acessível, e posteriormente serão apresentadas as mais significativas tanto a nível 

mundial como a nível europeu. 

 

2.6.1. Normas WCAG – W3C 

 

O World Wide Web Consortium (W3C) é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 

1994 por Tim Berners-Lee tendo como objetivo “desenvolver padrões e diretrizes que garantam 

o crescimento a longo prazo da Web” (W3C, 2017b). 

Em 1997 a W3C propôs a WAI (Web Acessibility Iniative) onde o seu principal objetivo 

foi permitir o acesso aos vários sítios Web, independentemente das necessidades especiais dos 

seus utilizadores, através do desenvolvimento de estratégias e diretrizes (W3C, 2009). Este 

trabalho é bastante amplo visto que sistematiza e especifica vários elementos para garantir que 

os sítios Web sejam acessíveis sem qualquer tipo de limitação. De acordo com o W3C (2018a), 

estes elementos incluem os utilizadores, os programadores, os conteúdos, os browsers, entre 

outros. 

Por forma a estruturar as relações entre estes elementos, a W3C através do WAI 

providencia três documentos descritivos e orientadores apresentando diretrizes que devem ser 

seguidos de maneira a tornar os sítios Web acessíveis para os diferentes elementos: 
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• Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG): Como o próprio 

nome indica, estas diretrizes auxiliam na conversão do conteúdo Web num 

conteúdo mais acessível a pessoas com as mais variadas incapacidades, sejam 

elas visuais, auditivas, físicas, cognitivas, neurológicas ou limitações referentes 

à fala, linguagem ou aprendizagem. Também ajudam a tornar o conteúdo mais 

utilizável para a população mais idosa pois as suas capacidades deterioram-se 

com o próprio envelhecimento (W3C, 2014). 

• Diretrizes de Acessibilidade para Ferramentas de Autor (ATAG): Estas 

diretrizes estão ligadas à parte da conceção de ferramentas para a produção de 

conteúdos acessíveis por parte dos programadores sendo que o conteúdo dos 

sítios Web pode ser acedido por um maior espetro de utilizadores (W3C, 2015a) 

• Diretrizes de Acessibilidade para Agentes de Utilizador (UAAG): Nestas 

diretrizes são dadas indicações aos mais variados agentes de utilizador, como 

por exemplo, navegadores Web bem como a todo o conteúdo dos sítios Web. 

Estas  indicações são favoráveis a todos e quaisquer utilizadores, assim como a 

todos os criadores de tecnologias de apoio (leitores de ecrã e equipamentos) visto 

que darão a informação de quais os tipos de informação que uma destas 

tecnologias de apoio irá receber de um destes agentes (W3C, 2005b). 

Em 1999 foi lançada a primeira versão do WCAG e continha 14 diretrizes e vastos 

pontos de averiguação que podiam ser utilizados para determinar a Acessibilidade de 

uma página Web (W3C, 1999). No decorrer dos anos, foram surgindo novas tecnologias 

Web, pelo que as WCAG 1.0 começaram a apresentar dificuldades em assegurar 

conformidades, pois estas diretrizes eram muito particulares da linguagem HTML. 

De maneira a superar estas dificuldades, em 2008 foi publicada a versão 2.0 das WCAG, 

no qual veio estabelecer um padrão internacional introduzindo assim uma mudança nas regras 

de modo a torná-las neutras e sempre atualizadas (W3C, 2008b).  

Ao tornar estas regras mais neutras e gerais, deixaram de ser orientadas por diretrizes e 

passaram a ser por 4 princípios básicos (W3C, 2008a): 

 

• Percetível: Toda a informação e componente da interface do utilizador têm de 

ser exibidos de maneira a que os utilizadores as possam entender. 

• Operável: As partes da interface do utilizador e da navegação têm de ser 

operáveis. 
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• Compreensível: A informação e a utilização da interface de utilizador têm de 

ser compreensíveis. 

• Robusto: O conteúdo deve ser suficientemente robusto de forma a ser 

interpretado de maneira fiável por uma vasta diversidade de agentes de 

utilizador, incluído as tecnologias de apoio.  

 

Recentemente foi publicado pela W3C a versão 2.1 das WCAG, pelo que os princípios 

não foram alterados bem como os níveis de conformidade.  Esta versão inclui novos standards 

que vem beneficiar pessoas com problemas cognitivos, de visão e com dificuldades no uso de 

dispositivos móveis (W3C, 2018c).  

 

2.6.1.1. Níveis de conformidade e Critérios de Sucesso 

 

As diretrizes possuem uma identificação numérica bem como uma lista de Critérios de 

Sucesso associada, que clarificam como se deve utilizar uma diretiva num determinado 

conteúdo. Para determinar a influência que cada um destes critérios de sucesso tem na 

Acessibilidade dos sítios Web,  foram implementados 3 níveis de conformidade (W3C, 2014): 

 

• Nível A- Para que seja obtido o nível de conformidade A, todos os critérios de 

sucesso de nível A definidos nas diretivas devem ser cumpridos. São 25 os 

critérios de sucesso de nível A; 

• Nível AA- Para que seja obtido o nível de conformidade AA, todos os critérios 

de sucesso de nível A e AA devem ser cumpridos. São 13 os critérios de sucesso 

de nível AA (ao que se somam os 25 de nível AA); 

• Nível AAA- Para que seja obtido o nível de conformidade AA, todos os critérios 

de sucesso A, AA e AAA devem ser cumpridos. São 23 os critérios de sucesso 

de nível AAA (ao que se somam os 25 de nível A e os 13 de nível AA). 

 

2.6.1.2. Diretrizes secção mobile WCAG 

 

Como referido anteriormente, a W3C disponibiliza um conjunto de diretrizes 

relacionadas com a Acessibilidade Web sendo que recentemente foi criada uma secção 
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destinada à Acessibilidade mobile. Esta seção ainda se encontra bastante limitada pois trata-se 

de uma adaptação do modelo de Acessibilidade Web, sendo que o documento apenas 

providência diretrizes informativas e não requisitos necessários para a Acessibilidade mobile 

(W3C, 2015b). 

Comparando os dois conjuntos de diretrizes temos uma perceção de que existe uma 

maior informação referente à Acessibilidade Web do que à Acessibilidade mobile. Isto é 

justificado pelo facto de a Acessibilidade Web ser um tema já bastante estudado e a 

Acessibilidade mobile ainda estar numa fase inicial, pelo que é esperado que sejam feitas 

atualizações e melhorias nesta seção futuramente. 

Segundo a W3C (2017a), a palavra mobile é usada para denominar um vasto leque de 

dispositivos e aplicações que possam ser utilizados nas mais diversas situações. Estes 

dispositivos podem ir desde pequenos dispositivos portáteis como os smartphones até outros 

de maior dimensão como os tablets. Para além disto, o termo mobile pode também ser aplicado 

a wearables como smart-glasses e smart-watches. 

Apesar de a população usualmente separar a palavra “mobile” de dispositivos fixos, 

como computadores desktop ou laptop, sendo que assim seria necessário outro tipo de diretrizes 

para estes dispositivos, não existe essa necessidade. A justificação para tal baseia-se no fato de 

existirem dispositivos laptop/desktop que incluem touchscreens permitindo a interação através 

de gestos, dispositivos móveis na qual é possível ligar controladores externos, como teclado ou 

rato e grande parte dos sítios Web utilizarem um design responsivo adaptando o seu tamanho 

ao dispositivo em questão (W3C, 2015b). 

Para além disso, grande parte os padrões das interfaces de utilizador dos sistemas 

laptop/desktop, como o texto, botões e menus, podem ser aplicáveis ao mobile. Por isso, é 

natural que algumas das técnicas existentes da WCAG 2.0 possam ser aplicáveis ao conteúdo 

mobile e às suas aplicações. No entanto, os dispositivos móveis apresentam alguns problemas 

de Acessibilidade que são diferentes dos detetados nos deskptop/laptop, como por exemplo, 

tamanho do ecrã e orientação do ecrã (W3C, 2015b). 

Tal como na Acessibilidade Web, também na Acessibilidade mobile existem os mesmos 

quatro princípios: percetibilidade, operabilidade, compreensão e robustez do conteúdo (W3C, 

2015b).  

Relativamente à percetibilidade, existem três tópicos principais para esta na 

Acessibilidade mobile (W3C, 2015b):  
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• Tamanho do Ecrã: Segundo a W3C, a dimensão diminuta do ecrã é um dos 

maiores desafios nos dispositivos moveis, pois, ao ser demasiado pequeno, 

limita quer as ações do utilizador, bem como a quantidade de informação 

visualizada. Posto isto, a W3C apresenta um conjunto de guias que devem ser 

seguidas de modo a ir de encontro às necessidades do utilizador. Minimizar a 

quantidade de informação que é apresentada comparativamente à versão 

desktop, adaptar a dimensão dos elementos e posicionar os campos dos 

formulários por baixo e não de lado são algumas das boas práticas que deverão 

ser seguidas.  

• Zoom: A W3C aponta a existência de vários métodos que permitem ao 

utilizador controlar a dimensão do conteúdo nos dispositivos móveis. Estes 

métodos podem ser encontrados através de ferramentas de Acessibilidade 

presentes nos próprios dispositivos de modo a auxiliarem pessoas com 

problemas visuais ou debilidades cognitivas. 

• Contraste: Este acaba por ser um dos maiores problemas dos dispositivos 

móveis devido à quantidade de luz exterior (quer seja natural ou não). De modo 

a resolver esta situação, existem dois critérios do WCAG 2.0: contraste mínimo 

e contraste melhorado. Estes critérios permitem diferentes rácios de contraste 

como no caso do texto que ao serem visualizados caracteres mais largos, estes 

terão melhor qualidade e serão de mais fácil identificação com baixo contraste.  

 

Em relação à operabilidade, existem cinco tópicos principais (W3C, 2015b):  

 

• Controlador de Teclado para Dispositivos Móveis: Estes dispositivos podem 

ser controlados através de teclados exterior (Bluetooth ou USB) sendo que 

beneficiam pessoas com certas necessidades. Assim sendo, alguns critérios 

presentes no WCAG 2.0 podem ser adaptados a este contexto tais como: foco na 

ordem, foco na visibilidade e sem armadilha de teclado. 

• Espaçamento e Tamanho do Elemento Alvo: Neste tópico salienta-se a 

importância de preservar que os elementos alvo tenham, pelo menos, 9 

milímetros de altura e 9 milímetros de largura e assegurar que, os elementos 

alvos que estejam próximos do tamanho mínimo, sejam circundados por uma 

pequena quantidade de espaço. 
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• Gestos Efetuados no Ecrã: Apesar de parecerem de grande facilidade, existem 

certos gestos que podem ser bastante complexos sendo que existe uma 

necessidade de simplificá-los o máximo possível. Outro problema inerente a este 

ponto é o fato de muitas das vezes não existir um indicador no ecrã para alertar 

o utilizador de quando e como efetuar os gestos. 

• Gestos de Manipulação do Dispositivo: Este tópico acaba por ser um 

complemento do anterior pois alguns dispositivos providenciam certas 

funcionalidades de controlo que são ativados através da manipulação física do 

dispositivo (abanar, inclinar). O problema deste ponto é que existem certos 

utilizadores com problemas ao segurar o dispositivo sendo que existe uma 

necessidade de criação de novos dispositivos capazes de simular estas ações. 

• Colocação de Botões de Acesso Fácil: Tendo em consideração as necessidades 

dos utilizadores, é de boa prática existir uma opção de posicionar todos os 

elementos que exijam algum tipo de interação em locais onde possam ser 

facilmente alcançáveis. Usualmente, quando as aplicações estão a ser 

construídas, os programadores tentam otimizá-las de modo a que sejam usadas 

apenas com uma mão. Apesar de em certos casos existam pessoas que possam 

beneficiar da utilização com apenas uma mão, podem prejudicar outros 

utilizadores que possam ter alguma debilidade. Posto isto, alguns sistemas 

operativos já providenciam funcionalidades que permitem o posicionamento da 

tela quer para baixo, quer para uma das laterais, de modo a facilitar algumas 

operações. 

 

Relativamente à compreensão, existem seis tópicos principais sendo estes (W3C, 2015b): 

 

• Alterar orientação do Ecrã: Em certos casos, os dipositivos apresentam 

automaticamente o ecrã numa orientação particular (paisagem ou retrato) sendo que se 

alternam entre elas após a rotação do dispositivo por parte do utilizador. Contudo, 

alguns dos utilizadores preferem os dispositivos apenas orientados de apenas uma 

forma, fixa e específica. Assim, no desenvolvimento das aplicações, os programadores 

têm de ter este ponto em atenção de modo a que estas sejam suportadas em qualquer 

que seja a orientação. 
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• Layout Consistente: Conforme o nome indica, existe uma necessidade de consistência 

de modo a habituar o utilizador ao dispositivo. Ou seja, componentes ou elementos que 

sejam repetidos em várias páginas, devem ser apresentados sempre na mesma posição. 

• Posicionamento de Elementos Importantes sem fazer scroll: Os dispositivos móveis 

detêm um ecrã de pequenas dimensões sendo que a informação que é visualizada sem 

que haja necessidade de fazer scroll é bastante limitada. Daí ser de extrema importância 

o posicionamento correto dos elementos mais importantes, ajudando assim utilizadores 

com problemas de visão e cognitivos. 

• Agrupar Elementos que tenham a mesma Função: Ao agrupar os elementos que 

tenham a mesma função, é possível aumentar o tamanho de elementos alvo para todos 

os utilizadores bem como reduzir o número de alvos redundantes não sendo possível 

criar confusões ao utilizador.  

• Providenciar Indicação de que os Elementos são Acionáveis: O utilizador deve ter a 

informação de quais são os elementos que podem ou não ser acionáveis bem como 

serem capazes de efetuar algum tipo de interação. Assim sendo, podem existir certas 

interações (especialmente visuais) para auxiliar nesta ação. Mudanças na forma dos 

botões, variação nos ícones, mudança da cor bem como mudança da posição normal do 

elemento são funcionalidades que irão indicar que os elementos são ou não acionáveis.  

• Providenciar Instruções para Gestos Próprios e de Gestos de Manipulação do 

Dispositivo: Como o nome do tópico indica, existe uma necessidade de dar as instruções 

necessárias ao utilizador de como utilizar certas funcionalidades do seu dispositivo. 

Sendo assim, é necessário colocar à disposição dos utilizadores tutoriais de modo a 

explicar que tipo de gestos podem ser utilizados para controlar certas interfaces. Estas 

instruções deverão ser de fácil acesso. 

 

Em relação à robustez, existem três tópicos principais sendo estes (W3C, 2015b): 

 

• Providenciar Teclado Virtual para o Input de Informação: Alguns dispositivos 

permitem a personalização do teclado nas propriedades do dispositivo sendo que outros 

providenciam teclados virtuais diferentes. Ou seja, deve existir a possibilidade de alterar 

para um determinado teclado consoante o gosto ou a necessidade do utilizador. 

• Providenciar Métodos Fáceis de Input: As aplicações ou páginas Web que necessitem 

de algum tipo de input, devem reduzir a informação que necessita ser inserida, sendo 



 

26 
 

que pode ser possível de se providenciar radio buttons, check boxes ou até mesmo a 

introdução automática de certo tipo de informação como é o caso da data, hora e até 

mesmo localização. 

• Suportar as Características Próprias da Plataforma: Os dispositivos disponibilizam 

certo tipo de funcionalidades de modo a auxiliar pessoas com algum tipo de 

incapacidade, como é o caso do zoom ou a utilização de fontes grandes. Contudo, nem 

todas as aplicações empregam estas funcionalidades em todo o texto.  

 

Como referido no ponto 2.6.1, foi publicada recentemente a versão 2.1 das WCAG 

sendo que esta se afirma como uma extensão da versão anterior, vindo suprir alguns aspetos de 

Acessibilidade que não eram abordados anteriormente. Os níveis de conformidade bem como 

os critérios que existiam na versão anterior, mantiveram-se nesta nova extensão, sendo que a 

principal diferença entre as duas versões se baseia numa introdução de novos critérios.  É de se 

evidenciar que tudo o que estiver em conformidade com o WCAG 2.1 também estará com o 

WCAG 2.0. Os critérios introduzidos nesta nova versão vêm beneficiar pessoas com problemas 

cognitivos, visuais e com dificuldades no uso de dispositivos moveis. No entanto, estes são 

sobretudo para sítios Web e não propriamente para as aplicações móveis. Assim sendo, foram 

introduzidos 17 novos critérios divididos nos níveis de conformidade existentes, sendo que no 

nível A introduziram-se 5 novos critérios, 7 no nível AA e 5 para o nível AAA. Segundo a W3C 

os critérios introduzidos para os dispositivos móveis são 8, sendo que 6 são pertencentes ao 

ponto 2.5, ponto este que se refere às modalidades de inputs; 1 pertencente ao ponto 1.3.4, que 

se refere à orientação dos sítios Web ou aplicações; e o ponto 2.1.4 que se refere aos atalhos de 

teclas de caracteres como, por exemplo, a possibilidade de desligar estes atalhos ou alterá-los 

(W3C, 2018c). 

Apesar da introdução de novos critérios dos dispositivos móveis, é possível verificar 

que ainda existe trabalho a ser feito dentro deste tipo de Acessibilidade. Contudo, este trabalho 

acaba por ser reduzido devido à adaptação de diretrizes e critérios da Acessibilidade Web e os 

critérios que existem para os dispositivos móveis acabam por ser, na maioria, para conteúdos 

dos sítios Web, sendo que apenas existem alguns exclusivos para as aplicações móveis. 

Também é possível constatar que os critérios existentes são, na verdade, orientações 

informativas e não um conjunto de requisitos como aqueles existentes na Acessibilidade Web. 
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2.7.  Boas práticas disponibilizadas pela Apple/Google 

2.7.1.  Boas práticas Android 

 

As diretrizes de Acessibilidade existentes para Android estão disponíveis de modo a que 

os programadores possam desenvolver aplicações móveis acessíveis para este sistema 

operativo. Assim sendo, existem certos elementos necessários para que isso suceda, tais como 

(Google, n.d.-a): 

 

• Devem adicionar um texto descritivo dos controlos da interface do utilizador; 

• Todos os elementos da interface do utilizador que aceitem input podem ser alcançados 

por controladores direcionais tais como o trackball, D-pad, etc.; 

• A solicitação de áudio deve ser sempre acompanhada por solicitações visuais, ajudando 

assim pessoas com problemas auditivos;  

• O texto ou conteúdo presente na aplicação deve ser sucinto;   

• Utilizar alternativas às cores nos diferentes elementos, tais como texto e diferentes 

formas para pessoas com dificuldades em distingui-las ou opções auditivas para pessoas 

com dificuldades visuais;  

• A área clicável dos elementos deve ter de dimensões mínimas 48px48p. Apesar de 

existir a possibilidade de a imagem ser de tamanho inferior, a área clicável da mesma 

deve ser maior, respeitando assim os limites recomendados; 

• O espaçamento entre áreas ou elementos clicáveis deve ter um mínimo de 8p; 

• O contraste existente entre o plano de fundo e o primeiro plano (ícones e/ou imagens) 

deve ser no mínimo 4.5:1; 

• Os elementos que se relacionem devem permanecer próximos de maneira a facilitar 

pessoas com problemas de visão; 

• Ser possível utilizar a funcionalidade “TalkBack” nas aplicações.  
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2.7.2.  Boas práticas iOS 

 

A Apple tem também suporte para o sistema operativo móvel iOS de modo a tornar 

as suas aplicações móveis acessíveis. Assim sendo, as diretrizes a serem implementadas nas 

aplicações para iPhone são as seguintes (Apple, n.d.-b): 

 

• Atribuir texto descritivo dos elementos da interface da aplicação, como ícones e 

imagens, de modo a suportar a leitura de ecrã; 

• Ao existir uma alteração nos elementos de interface de forma dinâmica, há a 

necessidade de fornecer notificações aquando dessa alteração; 

• Incluir legendas ocultas e descrições de áudio em vídeos de maneira a beneficiarem 

pessoas com dificuldades auditivas e pessoas com dificuldades visuais 

respetivamente; 

• O contraste existente entre o plano de fundo e o primeiro plano (ícones e/ou 

imagens) deve ser no mínimo 4.5:1; 

• Ser possível utilizar a funcionalidade “VoiceOver” nas aplicações.  

 

2.8.  Reflexão entre boas práticas Google/Apple e diretrizes da secção 

mobile WCAG 2.0 

 

Analisando primeiramente as boas práticas da Google/Apple, pode-se verificar que estas 

estão mais focadas para a parte da interface de utilizador, abordando questões como tamanho 

das áreas selecionáveis e espaçamento entre elementos.  

Já em relação às diretrizes da seção mobile WCAG 2.0, estas não só incluem estas 

questões como também questões relacionadas com os próprios dispositivos móveis utilizados e 

possíveis dispositivos utilizados para o seu manuseamento, tal como um teclado Bluetooth. 

Pode-se também afirmar que as boas práticas da Google/Apple respeitam as diretrizes da seção 

mobile WCAG 2.0, abordando, na sua generalidade, questões que também são abordadas nestas 

diretrizes. Posto isto, e em jeito de comparação, pode-se afirmar que embora as diretrizes 

WCAG 2.0 mobile sejam num todo mais completas que as boas práticas da Google/Apple, estas 

acabam por se complementar. 
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Ao longo deste capítulo foi apresentado o enquadramento conceptual da acessibilidade, 

explorando as suas definições, as legislações que a sustentam, diretrizes WCAG entre outros 

temas também eles relevantes. A definição de Acessibilidade é comum a todos os tipos 

existentes, pois o seu objetivo é transversal a todos. Contudo, a legislação bem como diretrizes 

existentes variará de tipo em tipo, partindo sempre do princípio que a Acessibilidade nas 

aplicações móveis será aquela onde existirá menor quantidade de informação, devido ao seu 

aparecimento mais tardio quando comparada com outros tipos existentes. Daí, advém a falta de 

estudos sobre a temática quer em Portugal, quer noutros países apesar de existir uma maior 

necessidade de compreender o fenómeno em si devido ao seu elevado número de utilizadores.  

Assim sendo, foram criadas condições para fundamentar o restante trabalho, sendo que, 

em seguida, iremos apresentar o processo de avaliação utilizado.  
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3 
3. Processo de avaliação 

 

Para se proceder a uma avaliação correta da Acessibilidade nas aplicações móveis da 

Administração Pública Portuguesa são necessárias certas etapas que serão explicadas neste 

capítulo. 

Com o objetivo de obter resultados fidedignos e replicáveis, foi efetuada uma adaptação 

do processo de avaliação utilizado no estudo ”Avaliação de Acessibilidade dos sítios Web das 

empresas portuguesas” (Martins, 2008) sendo que este está dividido em várias etapas como se 

pode verificar através da Figura 1. 
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Figura 1- Adaptação do Processo de Avaliação (Martins, 2008) 

 

Primeiramente é necessário definir, segundo qual o nível de Acessibilidade será 

efetuado a avaliação das aplicações móveis, se existir esta possibilidade. Seguidamente, é 

necessário estabelecer quais as aplicações que vão ser alvo de avaliação. Posteriormente, é 

essencial determinar qual o tipo de avaliação a ser utilizado, podendo ser manual, automática 

ou um misto das duas. Caso a avaliação seja mista ou automática, é necessário estabelecer quais 

as ferramentas que vão ser utilizadas. Por último, é efetuada a avaliação propriamente dita e 

seguidamente são elaborados os relatórios e conclusões finais. Para além disto, é importante ser 

referido que no Capítulo 4 irá ser definido o modelo de avaliação a ser seguido. 
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3.1.  Determinar o alcance da avaliação 

 

Como em qualquer processo, seja ele de avaliação ou não, existe a necessidade de defini-

lo da forma mais clara e precisa para que os resultados obtidos através deste sejam também eles 

claros, precisos e coerentes. A determinação do processo de avaliação passa por esclarecer os 

seguintes pontos: 

 

• Nível de Acessibilidade a ser utilizado 

Nesta etapa deve ser determinado se o método de avaliação a ser utilizado para efetuar 

a avaliação das aplicações móveis, tem por base algum dos níveis de Acessibilidade definidos 

pela W3C. É importante estabelecer um nível de Acessibilidade a ser seguido de maneira a 

verificar se o conteúdo alvo de avaliação está em conformidade com esse mesmo nível. 

 

• Grupo alvo 

Nesta etapa deve ser determinada qual o grupo de aplicações móveis alvo da avaliação. 

Será bastante importante que o número de elementos constituintes deste grupo seja 

suficientemente grande e significativo, uma vez que só desta maneira os resultados obtidos na 

posterior avaliação poderão ser considerados coerentes e fiáveis. Na secção 4.1 irão ser 

identificados os elementos constituintes do grupo alvo da presente dissertação. 

 

• Tipo de avaliação  

Na etapa tipo de avaliação deve ser determinado se o processo de avaliação irá ser 

realizado através de métodos manuais, se irá ser realizado exclusivamente através de 

ferramentas automáticas ou se esta irá ser realizada através de um misto destas duas avaliações. 

Se o processo apresentar uma componente manual, é necessário clarificar o que vai ser avaliado, 

ou seja, terá que ficar definido especificamente quais os itens ou páginas das aplicações a serem 

avaliadas manualmente. 

 

• Ferramentas de avaliação de Acessibilidade a usar 

Segundo a W3C (2018b), para se atingir uma Acessibilidade de excelência é necessário 

realizar uma avaliação de Acessibilidade que seja completa, ou seja, é indispensável seguir uma 

metodologia de avaliação que abranja diversas formas de avaliação, nomeadamente avaliação 

manual e automática, visto que se completam mutuamente e apenas desta maneira se alcança 
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uma avaliação mais rigorosa. Neste caso, na secção 3.3 irá ser apresentada uma análise efetuada 

às ferramentas de avaliação automática que se encontram disponíveis e através desta irá ser 

selecionada a/as ferramentas a ser/serem usadas. 

 

• Relatórios e conclusões 

No contexto da presente dissertação, para podermos conseguir relatórios e, 

seguidamente, inferir conclusões sobre a avaliação efetuada às aplicações móveis inerentes ao 

grupo alvo, iremos efetuar um conjunto de análises a nível estatístico com base nos resultados 

obtidos, nas avaliações manuais e com auxílio de ferramentas às várias aplicações móveis da 

administração pública. Após efetuarmos estas análises estatísticas, iremos inferir conclusões 

sobre estas. Tanto a análise das avaliações realizadas como as conclusões irão ser expostas e 

discutidas nos seguintes capítulos.  

 

3.2.  Nível de Acessibilidade 

 

O nível a ser utilizado seria o nível máximo (AAA), mas uma vez que estes níveis  

estão relacionados com requisitos da WCAG, e neste caso, será necessário efetuar uma 

adaptação do método de avaliação para a Acessibilidade nas aplicações móveis, não será 

possível efetuar a avaliação segundo um nível de Acessibilidade.  

 

3.3.  Tipo de avaliação  

 

Segundo a (webAIM, 2009) geralmente a melhor metodologia de avaliação de 

Acessibilidade a ser implementada consiste numa avaliação automática com uma ferramenta 

desenvolvida para o efeito e em seguida efetuar uma segunda avaliação manual. 

Após ser efetuada uma análise profunda quanto à existência de ferramentas disponíveis 

no mercado que façam uma avaliação concisa e completa da Acessibilidade nas aplicações 

móveis, constatou-se que, de momento, não existem pelo que neste caso a avaliação manual 

acaba por ser a avaliação mais coerente. Todas as ferramentas que possam ser utilizadas servem 

apenas de inspeção aquando do desenvolvimento da aplicação e leitores de ecrã que sugerem 

algumas alterações na aplicação relativamente à Acessibilidade ou apenas avaliam uma 

determinada parte destas questões. 
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Posto isto, podemos concluir que embora a avaliação automática seja mais prática ainda 

não existem no mercado ferramentas que consigam efetuar uma avaliação completa e concisa 

da Acessibilidade nas aplicações móveis apenas existindo ferramentas que nos dão sugestões e 

avaliações parciais pelo que optamos pela realização da avaliação manual utilizando algumas 

destas ferramentas apenas como complemento a esta avaliação da Acessibilidade nas aplicações 

móveis. 

 

3.4.  Ferramentas de avaliação da Acessibilidade 

 

As ferramentas de avaliação da Acessibilidade foram produzidas para ajudar os 

criadores de software a aplicarem e esclarecerem com maior facilidade as diretrizes de 

Acessibilidade, vitais à criação de melhores sítios Web para os utilizadores com as mais 

variadas necessidades especiais (Ivory, Mankoff, & Le, 2003).  

Estas ferramentas de avaliação automática são disponibilizadas na Internet e tem como 

objetivo mensurar os níveis de Acessibilidade praticada tanto nos sítios Web como nas 

aplicações. No caso de ferramentas de avaliação automática de sítios Web existe uma grande 

variedade de escolha sendo que ainda existe uma lista com ferramentas recomendadas 

disponibilizadas pelo W3C (W3C, 2016). Já na avaliação das aplicações móveis, as ferramentas 

disponibilizadas são escassas, e não existe uma recomendação por parte da W3C. No entanto, 

conseguimos encontrar ferramentas capazes de efetuar uma avaliação parcial ou de auxílio no 

processo de avaliação manual. 

Através da especificação de alguns requisitos procedeu-se à seleção da(s) ferramenta(s) 

mais adequada(s) para efetuar uma avaliação auxiliar às aplicações móveis definidas no grupo 

alvo. De seguida são apresentados os requisitos definidos para a escolha desta ferramenta: 

  

• Ter como suporte da avaliação as diretrizes da WCAG 2.0 do W3C; 

• Ser uma ferramenta disponibilizada de forma gratuita; 

• Ser possível efetuar o teste às aplicações que se encontram disponíveis na 

Google/Apple Store; 

• Ter disponível uma versão em Português ou Inglês; 
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Esta lista de requisitos foi definida tendo por base o estudo realizado por Martins (2008). 

Em relação ao primeiro requisito, a nível mundial, mas sobretudo a nível europeu, a referência 

regulamentária no que toca à Acessibilidade Web e mais recentemente à Acessibilidade móvel, 

remete-se ao WCAG 2.0, definidos e apresentados pela W3C. Para além disso, a legislação 

portuguesa, através da RCM nº91/2012, regulamenta que todos os sítios Web que 

disponibilizem exclusivamente informação estão obrigados a cumprir o nível A das WCAG 2.0 

e os sítios Web que disponibilizem serviços online a cumprir o nível AA. Posto isto, 

relativamente ao segundo requisito, foi decidido que a ferramenta a ser utilizada teria de ser 

disponibilizada de maneira gratuita. Isto, para que fosse possível a qualquer pessoa interessada 

comprovar os resultados ou até mesmo efetuar um estudo sobre a Acessibilidade nas aplicações 

móveis. No que se refere o terceiro requisito, este foi escolhido porque, as ferramentas podem 

não ser compatíveis com as aplicações e dessa maneira não ser possível efetuar a avaliação das 

aplicações móveis, bem como não serem para o uso de teste, mas sim aquando do 

desenvolvimento destas. Por último, foi definido que as ferramentas teriam de ter uma versão 

na língua portuguesa ou na língua inglesa, de maneira a existir uma melhor interação com a 

ferramenta, pelo que será mais adequado, se a língua utilizada por esta ferramenta for uma das 

que presentemente se enquadre nos conhecimentos linguísticos do utilizador. 

Como referido anteriormente, foi possível encontrar algumas ferramentas para avaliação 

da Acessibilidade nas aplicações móveis, nomeadamente a “IBM Mobile Accessibility 

Checker”, “Espresso”, “Robolectric”, “iOS Accessibility Inspector” e “Accessibility Scanner”. 

Para além destas ferramentas, existem também funcionalidades, presentes nos sistemas 

operativos de cada dispositivo, que permitem auxiliar nesta questão de Acessibilidade sendo 

elas: “TalkBack” no sistema Android e “VoiceOver” no sistema iOS.  

Para se proceder à escolha da ferramenta mais adequada, foi efetuada uma análise às 

características das ferramentas e funcionalidades que se encontram em conformidade com os 

requisitos que foram definidos. Estas análises podem ser observadas nas Tabela 1 e Tabela 2. 

Após análise das ferramentas, foi verificado que apenas a ferramenta “Accessibility Scanner” 

respeita os requisitos definidos anteriormente, sendo que esta apenas consegue efetuar uma 

avaliação parcial das aplicações móveis. Isto deve-se ao facto de a grande parte das ferramentas 

disponíveis apenas alertarem ou sugerirem erros de Acessibilidade aquando do 

desenvolvimento das aplicações, não permitindo assim efetuar uma avaliação de Acessibilidade 

já quando estas estão disponíveis ao público. Para além disto, esta ferramenta apenas se 
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encontra na versão Android pelo que a avaliação do dispositivo iPhone irá ser efetuada na 

integra de maneira manual.  

Quanto às funcionalidades de auxílio foram selecionadas e vão ser utilizadas três 

durante o processo de avaliação manual, sendo que duas destas funcionalidades estão presentes 

nos diferentes sistemas operativos (“Talkback” no Android e “VoiceOver” no iOS), tendo como 

funcionalidade auxiliar as pessoas com algum tipo de deficiência no uso do smartphone. Por 

último, a funcionalidade utilizada é a “ColorContrast”, tratando-se de uma ferramenta de 

avaliação de contraste, tendo como objetivo mensurar o contraste das diferentes páginas ou 

partes das aplicações. 

 

Tabela 1 - Ferramentas de avaliação de Acessibilidade 

Nome da 

Ferramenta 

WCAG 

2.0 
Grátis Disponibilidade Linguagens 

IBM Mobile 

Accessibility 

Checker 

x x  X 

Espresso x x  X 

Robolectric x x  X 

Accessibility 

Scanner 
x x x x 

iOS Accessibility 

Inspector x x  x 

 

Tabela 2- Funcionalidades de avaliação de Acessibilidade 

Nome da 

Ferramenta 

WCAG 

2.0 
Grátis Disponibilidade Linguagens 

VoiceOver x x x x 

TalkBack x x x x 

ColorContrast x x x x 
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3.4.1.  Accessibility Scanner 

 

A “Accessibility Scanner” é uma ferramenta gratuita disponibilizada e desenvolvida 

pela Google que permite efetuar testes de Acessibilidade a uma aplicação Android. 

Segundo a Google (n.d.-c) esta ferramenta permite efetuar um teste de Acessibilidade a 

uma aplicação Android e, posteriormente, sugerir melhorias de Acessibilidade para essa mesma 

aplicação. Este teste é efetuado segundo as boas práticas de desenvolvimento de aplicações da 

Google bem como da WCAG 2.0. 

Concluída a avaliação da ferramenta à aplicação móvel em foco, são apresentadas todas 

as sugestões de alterações de certos itens detalhadamente. Na Figura 2 está representado um 

exemplo de uma avaliação da ferramenta à uma aplicação MySNS. 

 

 

Figura 2-Resultado da avaliação à aplicação MySNS 

 

 

3.4.2.  TalkBack 

 

Segundo a Google (n.d.-b), o “TalkBack” é um leitor de ecrã que se encontra integrada 

no sistema operativo Android e que permite ao utilizador manusear o seu dispositivo sem que 

este tenha de visualizar o ecrã. Isto é conseguido através de funcionalidades como comentários 

de voz audíveis, realce das áreas selecionadas e através da vibração. Para além disto, esta 

funcionalidade comunica com o utilizador, ou seja, esta é capaz de dizer onde este está a tocar 
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bem como o conteúdo que está a ser escrito e também é capaz de dizer o que se encontra escrito 

em notificações sendo ainda possível customizar estas ou outras ações. 

 

3.4.3.  VoiceOver 

 

Segundo a Apple (n.d.-a), o “VoiceOver” é um leitor de ecrã que permite ao utilizador 

manusear o seu iPhone sem que este tenha de visualizar o ecrã. Esta aplicação está integrada 

no sistema operativo iOS e é compatível com todas as aplicações que vêm de origem com o 

iPhone. Com esta ferramenta ligada, o “VoiceOver” comunica com o utilizador informando-o 

relativamente ao local em que está e através de um simples toque é transmitida a descrição ou 

notificação assim como cada caracter que é pressionado é comunicado pelo dispositivo. Esta 

ferramenta permite ainda customizar botões para simular ações nas mais diversas aplicações.  

 

3.4.4.  Color Contrast 

 

Para efetuar o teste de contraste às aplicações foi necessário recorrer a uma ferramenta 

de avaliação de contraste denominada “Color Contrast” pela UserLight Lda. 

Atualmente, esta aplicação apenas se encontra disponível no sistema operativo iOS. No entanto, 

também foi possível efetuar esta avaliação no sistema operativo Android através do 

fornecimento de capturas de ecrã das diferentes partes da aplicação ao dispositivo Apple e 

posteriormente efetuada a avaliação. Para além disto, esta aplicação vai de encontro com as 

diretivas do WCAG 2.0 no que diz respeito o contraste do nível AA e AAA. Pode ser verificado 

na Figura 3 um exemplo de um teste onde é detetado um rácio de contraste entre duas partes, 

plano de fundo branco e texto a cinza,  e posteriormente apresentado o rácio de contraste 

detetado e os respetivos erros (UserLight, n.d.).  

 



 

40 
 

 

Figura 3-Erro de contraste iMetro no menu Planear 

 

No decorrer do atual capítulo foi apresentado o processo de avaliação a ser utilizado na 

presente dissertação e este passa por determinar as ferramentas a utilizar, se esta passará por ser 

manual ou automática, entre outros pontos também eles relevantes. Para iniciar este processo é 

necessário entender segundo qual o nível de Acessibilidade irá ser feita a dita avaliação, caso 

exista a possibilidade de escolher este nível. As ferramentas que sejam capazes de avaliar as 

aplicações são parte fulcral deste processo, pois são estas que determinam se a avaliação será 

manual, automática ou uma mista das duas. Caso a ferramenta consiga avaliar todos os 

requisitos, pode-se dizer que a avaliação é automática. Se apenas conseguir avaliar parte dos 

requisitos sendo que os restantes terão de ser avaliados manualmente, diz-se que a avaliação é 

uma mista das duas. Por ventura, não exista qualquer ferramenta que seja capaz de avaliar os 

requisitos, pode-se dizer que a sua avaliação será manual. No final de qualquer uma das 

avaliações, serão elaborados relatórios e retiradas conclusões acerca da Acessibilidade em 

determinada aplicação.   

Após ser definido o processo de avaliação, será necessário escolher um modelo de 

avaliação adequado ao mesmo. Esta escolha será apresentada no capítulo seguinte.     

 

 

 

 



 

41 
 

4 

4. Avaliação das aplicações móveis da Administração Pública 

 

Neste capítulo foi estabelecido e definido o grupo alvo e avaliação, foram mencionadas 

as caraterísticas dos dispositivos utilizados na avaliação bem como o ambiente da mesma, 

definido o modelo de avaliação a ser utilizado e apresentada a avaliação do grupo alvo nos 

diferentes sistemas e dispositivos. 

 

4.1.  Grupo Alvo 

 

Durante o processo de pesquisa realizado sobre o tema da presente dissertação, foi 

dedicada especial atenção à pesquisa de análises e metodologias de avaliação de Acessibilidade 

nas aplicações móveis, no geral, e em particular de aplicações móveis de organizações 

portuguesas. Visto que o número encontrado destas análises e metodologias foi bastante 

escasso, é possível concluir que existe uma grande necessidade de efetuar uma análise à 

Acessibilidade das aplicações móveis portuguesas, mais concretamente no setor da 

administração pública. 

Foram consideradas para o presente estudo as seguintes aplicações: 

 

• MySNS- Esta aplicação diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e tem como 

principais objetivos permitir ao seu utilizador consultar notícias do SNS, informações 

de saúde, disponibilizar uma lista e mapa das instituições de saúde, consulta de 

informação do centro de contacto SNS 24 e ainda receber notificações tais como alertas 

de calor associadas à localização. Esta aplicação encontra-se disponível em ambos os 

sistemas operativos e na versão 1.2.1 (SNS, n.d.); 
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• IRS 2017 – Esta aplicação diz respeito à Autoridade Tributária e tem como objetivo 

principal permitir ao seu utilizador a entrega do IRS através do smartphone. Para além 

disto, permite ainda consultar o estado da declaração de IRS. Esta aplicação encontra-

se disponível em ambos os sistemas operativos e na versão 2.0 (AT, n.d.); 

• MyADSE- Esta aplicação diz respeito à ADSE e tem como principal objetivo 

simplificar todos os serviços disponíveis através do cartão digital online que substitui o 

habitual cartão de beneficiário da ADSE. Para além disto, permite encontrar todas as 

clínicas ou entidades com convénio perto de casa através da localização atual do 

utilizador. Esta aplicação encontra-se disponível em ambos os sistemas operativos e na 

versão 1.1.4 (ADSE, n.d.); 

• iMetro do Porto – Segundo o iMetro do Porto, esta aplicação tem como principais 

objetivos a disponibilização em tempo real de horários, frequências e estado das linhas 

e noticias relativas ao Metro assim como futuros eventos. Para além disto, esta 

aplicação está disponibilizada para as versões iOs e Android e nas línguas Portuguesa 

e Inglesa. Esta aplicação encontra-se disponível em ambos os sistemas operativos e na 

versão 1.0.4 (Metro do Porto, n.d.); 

• Município de Vila Real – Esta aplicação foi desenvolvida pelo próprio município, e 

tem como objetivos principais fornecer informações relativa a futuros eventos e compra 

de bilhetes online, contactos do município, pontos de interesse, condições 

meteorológicas previstas e visualização de vídeos e fotografias de eventos prévios. Esta 

aplicação encontra-se disponível em ambos os sistemas operativos e na versão 1.0 

(CMVilaReal, n.d.). 

 

4.2.  Características dos dispositivos e ambiente de teste 

 

Existe no mercado uma enorme variedade de dispositivos Android quer seja em termos 

de tamanho do próprio dispositivo, quer seja do tamanho de ecrã, espessura, entre outros. Ao 

contrário dos smartphones Android, os iPhones existem em modelos limitados e são 

controlados pelo mesmo fornecedor, o que de certa forma limita as diferenças em termos de 

características entre estes dispositivos (Nuckles, 2017).  

Para se efetuar uma avaliação coerente e precisa, é necessário definir alguns requisitos 

que os dispositivos móveis e o ambiente onde estes são testados tem de cumprir. Posto isto, os 
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testes nos dois dispositivos (um Android e um iOS) vão ser efetuados segundo as seguintes 

circunstâncias: 

 

• Igual nível de intensidade luminosa ambiente; 

• Igual nível de intensidade luminosa nos dispositivos; 

• Sistema operativo não muito desatualizado. 

 

Relativamente ao primeiro requisito, ficou definido que ambos os dispositivos devem 

ser submetidos às avaliações sobre a mesma intensidade de luminosidade ambiente. Isto, porque 

diferentes níveis de intensidade podem interferir nos resultados e assim obter resultados 

incoerentes. Em relação ao segundo requisito, este é semelhante ao primeiro, mas com a 

diferença de que este se refere ao ajuste de luminosidade no próprio dispositivo. Por último, 

ficou determinado que os dispositivos deveriam ter uma versão do sistema operativo o mais 

recente possível. Isto para não existir qualquer adversidade no uso das ferramentas de avaliação, 

pois algumas destas apenas são compatíveis com as versões mais recentes. Para além disto, não 

foi definido qualquer limitação quanto ao tamanho e resolução do ecrã dos dispositivos, pois 

com estas avaliações não se pretende verificar qual dos diferentes sistemas operativos obtém os 

melhores resultados, mas sim fazer uma avaliação das aplicações móveis em diferentes 

ambientes e dispositivos. No entanto, estas diferenças das características podem influenciar nos 

resultados finais. As diferentes características destes dispositivos que vão ser alvo de avaliações 

estão representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3- Características dos dispositivos 

Dispositivo OS Ecrã CPU Peso Ano 

Vodafone 

Prime 7 

Android 

6.0.1 

5’ 

720x1280p 
1.1GHz Quad-Core 128g 2015 

iPhone 4S iOs 9.3.5 
3.5’ 

640x960p 
1GHz Dual Core 140g 2011 

 

Antes de iniciar o teste à aplicação em ambos os dispositivos, é necessário ligar as 

funcionalidades “TalkBack” (Android) e “VoiceOver” (iOS). No caso do dispositivo Android 

a ferramenta “Accessibility Checker” é aberta e procedemos então à avaliação da aplicação em 
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análise. Após terminada a análise, todas as sugestões de Acessibilidade são apontadas sendo 

que se procede à avaliação manual. No caso do dispositivo iOS é efetuada apenas uma avaliação 

manual, onde são avaliados os mesmos critérios do dispositivo Android. É então criado um 

relatório com a avaliação detalhada de cada critério e uma avaliação final da aplicação em 

termos de Acessibilidade. 

 

4.3.  Metodologia de Avaliação 

 

Antes de definir a metodologia de avaliação, foi necessário definir os requisitos que 

iriam ser avaliados nas diferentes aplicações de ambos os sistemas. Para isso, foi elaborado um 

modelo de avaliação, que pode ser verificado na Tabela 4, onde constam esses mesmos 

requisitos, através de uma adaptação das diretrizes do modelo WCAG 2.0 Mobile, das boas 

práticas de Acessibilidade no desenvolvimento de aplicações móveis por parte da Google e da 

Apple, assim como alguns requisitos de um modelo utilizado num estudo.  

 

Tabela 4- Adaptação das diretrizes da WCAG 2.0, boas práticas da Apple/Google e artigos/teses (Apple, n.d.-a, 

n.d.-b; Google, n.d.-a; W3C, 2015b; White, 2015) 

Requisito Contexto Referência  

Diretrizes/Requisitos Quantitativos 

REQ01 

O tamanho dos botões de ação alvo 

de toque tem de ter um tamanho 

igual ou superior a 7x7mm 

Boas práticas da Google e 

iOS (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

REQ02 

O tamanho das áreas selecionáveis 

(e.g., Texto) tem de ter um tamanho 

igual ou superior a 7x7mm 

Boas práticas da Google e 

iOS. (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

REQ03 

O espaçamento entre os elementos 

alvo de toque deve ser no mínimo de 

2mm. 

Boas práticas da Google e 

iOS. (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

REQ04 

Erros de contraste de nível AA, onde 

o rácio de contraste do conteúdo da 

W3C Acessibilidade 

Mobile 

1º Princípio 



 

45 
 

aplicação tem de ser no mínimo de 

4.5:1 

2.3-Contraste(W3C, 

2015b) 

Boas práticas da Google e 

iOS (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

REQ05 

Erros de contraste de nível AAA, 

onde o rácio de contraste do 

conteúdo da aplicação tem de ser no 

mínimo de 7:1 

W3C Acessibilidade 

Mobile 

1º Princípio Percetível 

2.3-Contraste (W3C, 

2015b) 

Boas práticas da Google e 

iOS (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

Diretrizes/Requisitos Qualitativos 

REQ06 

É possível, dentro da aplicação, 

aumentar o tamanho do texto? 

W3C Acessibilidade 

Mobile 

1º Princípio Percetível 

2.2-Zoom (W3C, 2015b) 

REQ07 

É possível, dentro da aplicação, 

efetuar zoom? 

W3C Acessibilidade 

Mobile 

1º Princípio Percetível 

2.2-Zoom (W3C, 2015b) 

REQ08 

Existe alguma funcionalidade, 

dentro da aplicação, que permita 

modificar para uma escala de cinza 

o conteúdo colorido? 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS ” (White, 

2015) 

REQ09 

Existe alguma funcionalidade, 

dentro da aplicação, que permita 

fazer uma inversão de cores? 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS” (White, 

2015)  
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REQ10 

Se existir informação realçada por 

alguma cor, esta mesma informação 

pode ser visualizada sem esse 

realce? 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS” (White, 

2015)  

 

REQ11 

A aplicação é compatível com a 

funcionalidade “TalkBack”/ 

“VoiceOver”? 

Boas práticas da 

Google/Apple (Google, 

n.d.-a) (Apple, n.d.-b) 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS” (White, 

2015)  

REQ12 

A aplicação suporta ambas as 

orientações? (Horizontal e Vertical) 

W3C Acessibilidade 

Mobile  

3º Princípio Compreensível 

4.1 Mudar orientação do 

ecrã (W3C, 2015b) 

REQ13 

Toda a informação não textual, 

como imagens e vídeos, está 

também disponível em forma de 

texto? 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS” (White, 

2015)  

 

REQ14 

É percetível que os elementos da 

aplicação permitem interação com o 

utilizador? 

W3C Acessibilidade 

Mobile 

3ºPrincípio: 

Compreensível 

4.5 Fornecer de uma 

maneira clara que os 

elementos são acionáveis 

(W3C, 2015b) 
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REQ15 

A linguagem utilizada bem como o 

conteúdo utilizado na aplicação é 

simples, breve, direto e a um nível 

adequado de leitura para todas as 

pessoas? 

Tese 

“Determinar a 

Acessibilidade nas 

aplicações iOS” (White, 

2015)  

Boas práticas da Google e 

iOS (Apple, n.d.-b; 

Google, n.d.-a) 

 

Relativamente à metodologia de avaliação usada na presente dissertação, esta passou 

por uma avaliação de questões qualitativas e quantitativas tal como apresentado na Tabela 4. 

Segundo Chincarini (2014) a metodologia do tipo quantitativa garante um maior grau 

de objetividade na informação que é levantada assim como um maior controlo de risco, visto 

que o risco de erro humano é diminuto. Em relação à avaliação das questões quantitativas, esta 

foi efetuada através de uma avaliação manual com auxílio de uma ferramenta de avaliação, duas 

funcionalidades de Acessibilidade, cada uma presente no respetivo dispositivo em avaliação, e 

uma aplicação de avaliação de contraste. No caso das avaliações efetuadas no sistema iOS, 

apenas foi utilizada a funcionalidade “VoiceOver” e foi realizada através de uma avaliação 

totalmente manual. No caso da avaliação no sistema Android foi utilizada a funcionalidade 

“TalkBack” para a avaliação manual, bem como a utilização da ferramenta de avaliação 

automática “Accessibility Scanner” para nos auxiliar nesta avaliação e posteriormente foi 

realizado o cruzamento de ambas as avaliações. O método de contabilização dos erros presentes 

em cada aplicação, foi efetuado da mesma maneira que a ferramenta “Accessibility Scanner”, 

onde cada erro presente em cada parte da aplicação é contabilizado, destacado e apresentadas 

sugestões para a sua melhoria em termos de Acessibilidade. Ou seja, no caso dos erros de 

contraste presentes nessa parte da aplicação em vários itens como botões e imagens estes foram 

contabilizados. Se essa parte da aplicação apenas contem erros de Acessibilidade no texto e 

esse texto tem um erro de contraste, então é apenas contabilizado como um erro. O mesmo 

sucede no caso dos erros de tamanho das áreas selecionáveis, botões e espaçamento, onde serão 

contabilizados como erros todos os que não cumprirem os requisitos definidos anteriormente. 

Uma vez que não irá ser utilizado um nível de Acessibilidade na qual as aplicações 

móveis devem cumprir, será necessário adotar outra estratégia ou modelo de avaliação. Para 

isso, a avaliação quantitativa foi efetuada através da utilização de uma escala de Likert de 1 a 



 

48 
 

7, onde 1 (nível mínimo) corresponde ao a um grau insuficiente e 7 (nível máximo) a um grau 

excelente. Segundo Caniato, Kalchschmidt, and Ronchi (2011), esta escala caracteriza-se por 

ser um método geralmente mais preciso, exato e consistente quando existe uma grande 

quantidade de informação a ser tratada bem como a estabilidade dos fenómenos em estudo. 

Contudo, apesar de ser um método que permite a redução de inconsistência por meio da 

estruturação da informação, este não permite integrar informação de cariz mais complexo em 

relação a um determinado fenómeno. Posto isto, foi necessário adotar outra estratégia para a 

avaliação de alguns requisitos que não são contabilizáveis, sendo efetuada uma avaliação 

através de métodos qualitativos. Isto porque, por exemplo, questões de verificação de existência 

de certas funcionalidades só podem ser respondidas com sim ou não sendo impraticável a 

atribuição de classificações. Segundo (Crossman, 2018) um método de pesquisa qualitativo 

pode ser entendido como um método no qual se trabalha e recolhe informação não numérica e 

se procura, na generalidade, entender a vida social através de estudos com alvos específicos, 

nomeadamente populações e sítios. De acordo com Wainer (2018) , os métodos de pesquisa 

qualitativos diferem-se dos quantitativos porque tratam de questões que não podem ser 

quantificadas apenas observadas. Posto isto, e depois de verificar a existência destes requisitos 

nas aplicações alvo de avaliação, foi efetuada uma análise descritiva quer do comportamento 

dos requisitos nestas aplicações, quer das consequências inerentes a estes.  

Neste estudo foi necessário a utilização destas metodologias porque existem questões 

definidas na Tabela 4 as quais são impossíveis de se quantificar, como por exemplo se a 

aplicação tem a função de zoom implementada. Portanto, pode-se dizer que foram utilizadas 

abordagens quantitativas e qualitativas neste estudo, pois os requisitos definidos para esta 

avaliação são um misto de dados quantificáveis e dados para os quais é necessário obter uma 

resposta. Para além disto, estes requisitos são uma adaptação dos requisitos da Acessibilidade 

apresentados pela W3C, bem como boas práticas apresentadas pela Google e Apple e requisitos 

presentes num modelo do estudo “Determining Accessibility for iOS Applications for iOS 

Applications:Piloting a checklist for Practitioners” (Apple, n.d.-b; Google, n.d.-a; W3C, 2015b; 

White, 2015).  

Relativamente à realização desta avaliação propriamente dita, esta tem como finalidade 

obter um conjunto de estatísticas sobre as quais posteriormente se poderão inferir conclusões 

relativamente ao nível de Acessibilidade presente nas aplicações móveis alvo de teste. De modo 

a efetuar uma avaliação coerente e precisa é necessário inicialmente igualar em ambos os 

dispositivos as suas definições. Neste caso, primeiramente foi necessário colocar os níveis de 
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luminosidade de ambos os dispositivos no mesmo nível. Para este estudo, foi utilizado o nível 

máximo de luminosidade, pois desta forma é possível visualizar na plenitude todo o conteúdo 

presente nos dispositivos. Seguidamente, foi necessário ligar as funcionalidades de 

Acessibilidade em ambos os dispositivos. Neste caso, foi necessário ligar o “TalkBack” no 

dispositivo que têm o sistema operativo Android e o “VoiceOver” no dispositivo que têm o 

sistema operativo iOS. Estas funcionalidades estão disponíveis nas definições de ambos os 

sistemas e tem como objetivo auxiliar não só no manuseamento do dispositivo no sistema em 

questão, assim como nas aplicações por parte de pessoas com algum tipo de dificuldade. Estas 

funcionalidades servem assim para nos inserirmos dentro do contexto de Acessibilidade e para 

obtermos uma análise das aplicações mais contextualizada. Para além disto, servem as referidas 

funcionalidades para verificarmos se as aplicações em análise de facto tiram todo o proveito 

destas ou não. Numa primeira utilização destas funcionalidades, nomeadamente o “VoiceOver” 

e o “TalkBack”, é necessário definir o que é pretendido manter ativo ou o que é necessário 

alterar. Para este estudo, foi tudo mantido por defeito em ambas as funcionalidades, no entanto 

foi necessário ativar a funcionalidade sonora em ambas. Depois destas funcionalidades estarem 

corretamente ligadas foi possível proceder à avaliação das aplicações alvo de teste. 

Seguidamente, serão apresentados todos os erros contabilizados relativos aos requisitos 

quantitativos assim como uma verificação dos requisitos qualitativos. Posteriormente, no 

capítulo 5 serão analisados e normalizados estes erros, assim como feita uma atribuição de uma 

classificação consoante os erros contabilizados. 

 

 

4.4.  Avaliação das aplicações 

4.4.1.  Avaliação App MySNS 

 

Primeiramente foi efetuada a avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação 

MySNS que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, no dispositivo com o sistema operativo 

iOS através da funcionalidade “VoiceOver”. Os resultados obtidos através desta avaliação 

podem ser verificados na Tabela 5 na qual foram avaliados os diferentes menus e onde estão 
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presentes, mais concretamente, os erros de tamanho de botões de ação, erros de tamanho de 

área selecionável, erros de espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA. 

 

Tabela 5- Avaliação quantitativa da aplicação MySNS no sistema iOS 

 Tamanho de 

botões de 

ação<9x9mm 

Tamanho de 

área selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu 

Principal 
9 0 0 10 11 

Área do 

Cidadão 
0 8 4 8 8 

Saúde+ 71 133 275 210 210 

Entidades 

de Saúde 
3 98 98 0 1 

Qualidade 

e 

Satisfação 

3 98 98 0 1 

Apps de 

Saúde 
0 2 4 4 5 

Contactos 2 0 12 4 4 

Definições 0 3 0 4 4 

Sobre 0 0 2 3 3 

Noticias 8 30 60 12 12 

Total 96 372 553 255 259 

 

 

Depois de ligada esta funcionalidade e ao tentar manusear-se esta aplicação, foi 

percetível a presença de um erro grave nesta, pois as diferentes componentes da aplicação 

apresentam-se traduzidas em inglês quando deveriam ser traduzidas em português. É possível 

verificar na Figura 4 a apresentação inicial da aplicação, onde esta exibe o menu Notícias, 
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podendo o utilizador fazer scroll das notícias mais recentes, bem como aceder ao menu 

principal disponível na parte superior esquerda.  Também se pode verificar na Figura 4 que esta 

aplicação contém onze menus principais (Menu Sobre oculto), no entanto, apenas dez desses 

menus permitem efetuar uma interação com o utilizador. O menu SNS24 não apresenta 

interação nem mesmo reconhecimento por parte da funcionalidade “VoiceOver”. Ainda no 

menu Principal, foi possível verificar que as áreas clicáveis dos botões dos menus principais 

não apresentam os tamanhos mínimos requeridos, bem como erros de contraste. 

 

 

Figura 4-Menu Principal da aplicação MySNS no sistema iOS 

  

Relativamente ao menu Notícias, foi possível apurar que este apresenta um erro de 

etiqueta no slide principal, ou seja, existe um reconhecimento por parte da funcionalidade 

“VoiceOver”, mas não uma leitura do texto presente no mesmo. Para além disto, este menu 

apresenta também erros de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de tamanho de áreas 

clicáveis. Seguidamente foi analisado o menu Área do cidadão, onde não foram encontrados 

erros de etiqueta nem erros de tamanho de botões. No entanto, foram detetados erros de 

contraste, tamanho de área clicável e espaçamento entre áreas clicáveis. Em relação ao menu 

Saúde+, foram detetados erros no tamanho de botões e texto selecionável, erros de espaçamento 

e erros de contraste em ambos os níveis. Pode-se então verificar que neste menu foram detetados 

erros em todos os requisitos. 

Seguiu-se o menu Entidades de Saúde que utiliza a nossa localização para nos mostrar 

as entidades de saúde mais próximas, representando-as num mapa e numa lista ordenada por 
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proximidade. Relativamente aos erros detetados neste menu, podemos constatar que existem 

erros de contraste, de espaçamento entre áreas clicáveis e tamanho de áreas clicáveis. Para além 

disto, apresentam um erro na interação com as entidades exibidas, pois ao clicar sobre uma 

delas deveria ser apresentada outra página no qual poderíamos avaliar essa mesma entidade. 

No entanto, foi verificado que com a funcionalidade “VoiceOver” ligada não é possível 

interagir com as entidades exibidas e ir para a página de avaliação da mesma. 

Relativamente ao menu Qualidade e Satisfação SNS constatou-se que apresenta as 

mesmas funcionalidades que o menu Entidades de Saúde, pelo que os erros presentes neste 

menu são idênticos. Seguidamente, foi efetuada a avaliação ao menu Apps do SNS onde são 

apresentadas outras aplicações do SNS, nomeadamente a MySNS Carteira e a MySNS Tempos. 

Quanto aos erros detetados neste menu, foram detetados erros de tamanho de botões, erros de 

espaçamento e erros de contraste em ambos os níveis. Seguiu-se a análise do menu Contacto, 

onde se verificou que este apresenta erros de áreas selecionáveis, espaçamento e erros de 

contraste em ambos os níveis. Além disto, foi detetado que existem erros onde não existe a 

interação nem leitura de botões assim como de texto selecionável. Quanto ao menu Definições, 

foi possível averiguar que apenas apresenta erros de tamanho de área selecionável e erros de 

contraste. Por fim, foi avaliado o menu Sobre onde foram detetados erros de espaçamento e 

erros de contraste, quer de nível AA e AAA.  

 

Seguidamente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode 

ser verificar na Tabela 6 os resultados obtidos: 

 

 

Tabela 6- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação MySNS no sistema iOS 

Requisitos Aplicação “MySNS” iOS 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 
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REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“VoiceOver” devido a limitações para o 

utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem texto 

alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é 

muito extenso.  

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que esta 

aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela implementada de forma a 

aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, 

inverter as cores, retirar o realce da informação e que não existe uma tradução ou texto 

alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Por outro lado, apesar de ter sido possível 

efetuar a avaliação através da funcionalidade “VoiceOver” esta apresenta um erro aquando da 

sua utilização que passa pela tradução incorreta do texto e elementos presentes na aplicação, 

visto que são traduzidos na língua inglesa e não portuguesa. Para além disto, foi possível detetar 

que a aplicação não suporta ambas as orientações, apenas suportando a orientação vertical 

(Portrait). No que diz respeito à indicação clara que os elementos permitem interação, foi 

possível apurar que são utilizadas diferentes formas para diferenciar alguns elementos. Por 

último, é possível verificar que a aplicação contém muitos menus e neles muito conteúdo assim 

como muita informação textual. 

 

Depois de efetuarmos a avaliação desta aplicação no sistema iOS, foi efetuada a 

avaliação da mesma aplicação, mas no sistema operativo Android. Os resultados obtidos através 

desta avaliação podem ser verificados na Tabela 7, onde esta aplicação foi avaliada pelos 

diferentes menus e onde estão presentes, mais concretamente, os erros de tamanho de botões de 

ação, de tamanho de área selecionável, erros espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA. 
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Tabela 7- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação MySNS no sistema Android 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de área 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 9 0 0 10 11 

Área do 

Cidadão 
0 7 4 8 8 

Saúde+ 48 72 201 210 210 

Entidades de 

Saúde 
3 98 97 0 1 

Qualidade e 

Satisfação 
3 98 97 0 1 

Apps de Saúde 0 2 4 4 5 

Contactos 2 0 10 4 4 

Definições 0 3 0 4 4 

Sobre 0 0 2 3 3 

Noticias 7 36 35 12 12 

Total 72 316 450 255 259 

 

 

De modo a efetuar a avaliação desta aplicação no sistema operativo Android, foi 

necessário recorrer inicialmente à funcionalidade “TalkBack”. Ao se tentar manusear a mesma 

e ao contrário daquilo que aconteceu no sistema operativo iOS, não foi apresentado qualquer 

erro de tradução do texto na língua correta. No entanto, foi detetado que esta funcionalidade 

não realça as áreas clicáveis nesta aplicação, pelo que foi impossível utilizá-la para efetuar a 

avaliação desta aplicação no sistema Android. Para isso, foram utilizados apenas os dados 

obtidos através da utilização da ferramenta “Accessibility Checker”. Esses dados podem ser 
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consultados na Tabela 7 e, embora não tenha sido possível efetuar a avaliação manual através 

da funcionalidade “TalkBack” e efetuar o cruzamento dos dados obtidos nas duas, conseguimos 

efetuar e obter resultados fiáveis e fidedignos. Para além disto, tal como na versão iOS esta 

aplicação contém onze menus, no entanto apenas dez destes menus permitem interação com o 

utilizador. Posto isto, foi iniciada a avaliação desta aplicação no sistema Android pelo menu 

Principal onde foi detetado um erro de etiqueta, ou seja, a funcionalidade “TalkBack” não 

traduz o botão que está sobre interação que no caso se trata do botão de Menu. Para além disto, 

foram também detetados erros relativos aos botões de ação assim como erros de contraste do 

nível AA e nível AAA. Seguidamente, foi avaliado o menu Área do Cidadão onde não foi 

detetado qualquer erro para com a funcionalidade em uso. No entanto foram identificados erros 

relativos ao tamanho das áreas selecionáveis bem como erros de espaçamento entre áreas 

clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Em seguida, foi avaliado o menu Saúde+ 

onde novamente não foi detetado qualquer erro para com a funcionalidade em uso. No entanto 

foram detetados erros em todas as categorias alvo de avaliação. De seguida, foi efetuada a 

avaliação do menu Entidades de Saúde onde, mais uma vez, não foi detetado qualquer erro 

para com o uso da funcionalidade e onde se pode verificar que existem erros de tamanho de 

botões de ação, erros de tamanhão de área selecionável, de espaçamento e contraste de nível 

AAA. Posteriormente, foi avaliado o menu Qualidade e Satisfação, onde não foi detetado 

qualquer erro para com o uso da funcionalidade, apenas sendo identificados os mesmos erros 

do menu avaliado anteriormente, ou seja, erros de tamanho de botões de ação, erros de tamanho 

de área selecionável, de espaçamento e contraste de nível AAA. Em seguida, foi avaliado o 

menu Apps de saúde onde são apresentadas todas outras aplicações de saúde disponibilizadas 

por esta organização. Relativamente aos erros, neste menu foram detetados erros de tamanho 

de áreas selecionáveis e erros de espaçamento entre áreas clicáveis. De seguida, foi avaliado o 

menu Contactos, onde foram detetados erros de tamanho de botões de ação, erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. Para além disto, e ao contrário do que 

aconteceu no dispositivo iOS, não foi identificado qualquer erro de interação e leitura dos 

elementos presentes neste menu. Posteriormente, foi avaliado o menu Definições, onde não foi 

detetado qualquer erro para com a funcionalidade em uso, mas foi possível identificar erros de 

tamanho de áreas selecionáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Seguidamente, foi 

avaliado o menu Sobre, no qual não foram identificados erros para com a funcionalidade em 

uso sendo apenas detetados erros de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. Por 

fim, foi avaliado o menu Notícias onde são apresentadas todas as notícias mais recente 
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relacionadas com a área da saúde. Em relação aos erros, não foi detetado qualquer erro para 

com a funcionalidade em uso sendo que neste menu foram identificados erros de tamanho de 

áreas selecionáveis e erros de espaçamento entre áreas clicáveis.  

 

Seguidamente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode 

ser verificar na Tabela 8 os resultados obtidos: 

 

Tabela 8- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação MySNS no sistema Android 

Requisitos Aplicação “MySNS” Android 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“TalkBack” devido a limitações para o utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem texto 

alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é 

muito extenso. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que os 

resultados obtidos neste sistema são bastante similares aos obtidos no sistema iOS. Tal como 

no sistema iOS, neste sistema a aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela 

implementada de forma a aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para 
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uma escala de cinza, inverter as cores, retirar o realce da informação e que não existe uma 

tradução ou texto alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Por outro lado, foi 

verificado que embora a aplicação não é compatível com a funcionalidade “TalkBack” pois 

embora traduza corretamente os elementos selecionados, não é apresentado um realce daquilo 

que foi selecionado. Para além disto, foi possível detetar que a aplicação também não suporta 

ambas as orientações, apenas suportando a orientação vertical (Portrait). No que diz respeito a 

indicação clara que os elementos permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas 

diferentes formas para diferenciar alguns elementos. Por último, é possível de se verificar que 

a aplicação contém muitos menus e neles muito conteúdo assim como muita informação textual. 

 

4.4.2.  App iMetro do Porto 

 

De seguida. foi avaliada a aplicação iMetro do Porto no sistema operativo iOs, através 

da funcionalidade “VoiceOver”. Os resultados obtidos através desta avaliação podem ser 

verificados na Tabela 9, na qual esta foi avaliada pelos diferentes menus e onde estão presentes, 

mais concretamente, os erros de tamanho de botões de ação, erros de tamanho de área 

selecionável, erros de espaçamento e de contraste de nível AA e AAA.   

 

Tabela 9- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação iMetro do Porto no sistema iOS 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Planear  6 0 0 11 12 

Menu Mapa 0 0 1 16 16 

Menu Linhas 0 18 0 33 36 

Menu Estações 0 0 81 9 9 

Menu Notícias 2 16 32 18 18 

Total 8 34 112 87 91 
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É possível constatar que a aplicação apresenta uma interface onde não existe um botão 

de acesso ao menu sendo que as diferentes opções são apresentadas no fundo da aplicação como 

se pode constatar na Figura 5.  

 

 

Figura 5-Apresentação principal iMetro do Porto 

 

 

Inicialmente, a aplicação apresenta o menu Planear onde é possível saber os horários 

entre as diferentes localidades num determinado dia e hora. Neste menu foi constatado que 

existem erros de tamanho de botões de ação, sendo este tamanho bastante inferior ao 

recomendado, e erros de contraste de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi avaliado o 

menu Mapa onde foram identificados erros de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de 

contraste de nível AA e AAA. Seguidamente, foi avaliado o menu Linhas onde são 

apresentadas todas as linhas disponíveis e todas as suas paragens, sendo possível navegar pelas 

diferentes linhas existentes. Em cada apresentação da linha, foram encontrados erros de 

tamanho de área selecionável e erros de contraste de nível AA e AAA. Seguiu-se o menu 

Estações onde são apresentadas todas as estações disponíveis e a sua linha correspondente. 

Neste menu foram identificados erros de espaçamento entre áreas selecionáveis e erros de 

contraste de nível AA e AAA. Por fim, foi avaliado o menu Noticias onde foi possível 
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identificar erros em todos os requisitos definidos, ou seja, erros de tamanho de botões de ação, 

de tamanho áreas selecionáveis, de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. 

 

Posto isto, foi efetuada a avaliação desta aplicação no sistema iOS relativamente aos 

requisitos qualitativos. Os resultados obtidos podem ser observados através da Tabela 10. 

 

Tabela 10- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação iMetro do Porto no sistema iOS 

Requisitos Aplicação “iMetro do Porto” iOS 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“VoiceOver” devido a limitações para o 

utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem texto 

alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Sim, a aplicação contém poucas opções/menus e 

informação breve e concisa.  

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que esta 

aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela implementada de forma a 

aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, 

inverter as cores, retirar o realce da informação e que não existe uma tradução ou texto 
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alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Relativamente à sua compatibilidade para 

com a funcionalidade “VoiceOver” foi possível verificar que a aplicação é totalmente 

compatível com esta. Para além disto, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas 

as orientações, apenas suportando a orientação vertical (Portrait). No que diz respeito à 

indicação clara que os elementos permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas 

diferentes formas para diferenciar alguns elementos. Por último, é possível de se verificar que 

a aplicação contém poucos menus/opções, mas os necessários, assim como informação textual 

breve e concisa. 

 

Depois de realizada a avaliação desta aplicação no sistema iOS, foi efetuada a avaliação 

da mesma aplicação, mas no sistema operativo Android. Os resultados obtidos através desta 

avaliação podem ser verificados na Tabela 11, onde esta aplicação foi avaliada pelos diferentes 

menus e onde estão presentes, mais concretamente, os erros de tamanho de botões de ação, de 

tamanho de área selecionável, erros espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA. 

 

Tabela 11-Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação iMetro do Porto no sistema Android 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 0 0 6 0 6 

Menu Planear 

Viagem 
0 0 1 2 6 

Menu Mapa 0 0 0 0 0 

Menu Linhas 5 0 11 33 36 

Menu Estações 5 0 11 0 81 

Menu Noticias 0 0 0 0 0 

Menu Informações 

e Contatos 
0 1 4 0 7 

Menu Notificações 0 0 0 0 0 

Total 10 1 33 35 136 
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Pela observação Tabela 11 é possível verificar-se que a aplicação no sistema operativo 

Android apresenta uma ligeira diferença em relação à versão do sistema iOS em termos de 

quantidades de menus. Isto deve-se ao fato de as interfaces nos dois sistemas serem diferentes, 

onde no sistema iOS não é apresentado um botão de menu com diferentes opções sendo estas 

apresentadas no fundo da aplicação. Já no sistema Android é apresentado um botão com um 

menu de opções, onde inclusive são apresentados diferentes menus daqueles apresentados no 

sistema iOS como se pode verificar na Figura 6. 

 

 

Figura 6-Menu da aplicação iMetro do Porto no sistema Android 

 

 Enquanto que na versão iOS existem cinco menus, na versão Android existem, para 

além do menu principal, sete menus. 

Tal como na versão iOS, nesta versão a aplicação é inicializada no menu Planear. Posto 

isto, a avaliação foi inicializada por este menu, onde foi possível verificar que existem erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. Seguidamente, foi efetuada a avaliação 

do menu Principal onde são apresentados os diferentes menus disponíveis. Relativamente aos 

erros detetados neste menu, foi constatado que apenas existem erros de espaçamento entre áreas 

clicáveis e erros de contraste de nível AAA. Seguiu-se a avaliação do menu Mapa onde é 

apresentado um mapa com as diferentes linhas do metro. Relativamente a erros, neste menu não 

foram detetados erros de qualquer requisito. Seguiu-se assim a avaliação do menu Linhas onde 
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são apresentadas todas as linhas disponíveis assim como todas as suas paragens, sendo possível 

navegar pelas diferentes linhas existentes. Neste menu, foram detetados erros de tamanho de 

botões de ação, de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

avaliado o menu Estações onde são apresentadas todas as estações disponíveis e a sua linha 

correspondente. Neste menu foram identificados erros de tamanho de botões de ação, de 

espaçamento e erros de contraste de nível AAA. A seguir, foi avaliado o menu Noticias onde 

são apresentadas noticias relativas ao metro do Porto. Relativamente aos erros identificados 

neste menu, não foram detetados quaisquer erros em qualquer requisito. Seguidamente, foi 

avaliado o menu Informações e Contatos onde são apresentados todos os contatos do metro 

do Porto. Em relação aos erros detetados neste menu, foram identificados erros de tamanho de 

áreas selecionáveis, de espaçamento e erros de contraste de nível AAA. Por fim, foi avaliado o 

menu Notificações onde é possível agendar notificações relativas ao próximo metro disponível. 

No que se refere os erros detetados neste menu, pode-se afirmar que não foram detetados 

quaisquer erros em quaisquer requisitos definidos.  

 

Posto isto, foi efetuada a avaliação desta aplicação no sistema Android relativamente 

aos requisitos qualitativos. Os resultados obtidos podem ser observados através da Tabela 12. 

 

Tabela 12- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação iMetro do Porto no sistema Android 

Requisitos Aplicação “iMetro do Porto” Android 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“TalkBack” devido a algumas limitações para o 

utilizador. 
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REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem texto 

alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e realces. 

REQ15 Sim, a aplicação contém poucas opções/menus e 

informação breve e concisa. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que esta 

aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela implementada de forma a 

aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, 

inverter as cores, retirar o realce da informação e que não existe uma tradução ou texto 

alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Relativamente à sua compatibilidade para 

com a funcionalidade “TalkBack” foi possível verificar que a aplicação é totalmente compatível 

com esta. Para além disto, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as orientações, 

apenas suportando a orientação vertical (Portrait). No que diz respeito a indicação clara que os 

elementos permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas para 

diferenciar alguns elementos. Por último, é possível de se verificar que a aplicação contém 

poucos menus/opções, mas os necessários, assim como informação textual breve e concisa. 

 

4.4.3.  App IRS 2017 

 

Posteriormente, foi efetuada a avaliação a aplicação IRS 2017 da Autoridade Tributária. 

Esta aplicação é diferente das aplicações avaliadas até aqui, visto que é necessário efetuar login 

para assim poderemos aceder a todas as funcionalidades da mesma como podemos verificar na 

Figura 7. 
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Figura 7-Apresentação inicial IRS 2017 

 

Começou-se por efetuar a avaliação desta aplicação no dispositivo com o sistema 

operativo iOS através da funcionalidade “VoiceOver” e como referido anteriormente, foi 

necessário efetuar o login através de credenciais para ter acesso às funcionalidades desta 

aplicação. Os resultados obtidos através desta avaliação podem ser verificados na Tabela 13, 

na qual foram avaliados os diferentes menus e onde estão presentes, mais concretamente, os 

erros de tamanho de botões de ação, erros de tamanho de área selecionável, erros de 

espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA.   

 

Tabela 13- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação IRS 2017 no sistema iOS 

 
Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamen

to < 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu 

Principal 

(Login) 

1 2 0 3 7 
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Menu Ajuda 0 7 0 0 0 

Menu 

Agregado 
0 2 4 17 23 

Menu 

Rendimentos 
0 2 7 9 28 

Menu 

Despesas 
0 2 28 23 87 

Pré-

Liquidação 
0 3 30 21 54 

Total 1 18 69 73 199 

 

 

Relativamente à avaliação desta aplicação, esta iniciou-se pelo menu Principal, onde é 

apresentada a área de login e também o acesso ao menu Ajuda onde são disponibilizadas 

algumas sugestões e ajuda para o manuseamento da aplicação. Em relação aos erros detetados, 

foi constatado que neste menu existem erros de tamanho de botões de ação, de tamanho áreas 

selecionáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Clicando sobre a opção Ajuda, a 

aplicação redireciona-nos para o menu de Ajuda onde são apresentadas soluções para o uso da 

aplicação por parte dos seus utilizadores. Em relação aos erros detetados neste menu, pode-se 

verificar que foram apenas foram identificados erros de tamanho de áreas selecionáveis. Após 

efetuado o login, é apresentado o menu Agregado onde é apresentada a informação relativa ao 

seu utilizador e ao seu agregado familiar. Relativamente aos erros detetados neste menu, pode-

se verificar que existem erros de tamanho de áreas selecionáveis, de espaçamento e erros de 

contraste de nível AA e AAA. Seguiu-se o menu Rendimentos, onde são apresentados todos 

os rendimentos relativos à pessoa em questão. Em relação aos erros detetados neste menu, pode-

se verificar que foram detetados erros de tamanho de áreas selecionáveis, de espaçamento e 

erros de contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi efetuada a avaliação do menu 

Despesas onde são apresentadas todas as despesas pelos diferentes setores. No que se refere os 

erros detetados neste menu, pode-se verificar que tal como no menu anterior, foram detetados 

erros de tamanho de áreas selecionáveis, de espaçamento e erros de contraste de nível AA e 

AAA. Por último, foi efetuada a avaliação do menu Pré-Liquidação onde é possível pré-
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visualizar a declaração de IRS e efetuar a sua entregar. Relativamente aos erros identificados 

neste menu, pode-se verificar que mais uma vez foram detetados erros de tamanho de áreas 

selecionáveis, de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. 

 

Posteriormente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode 

se verificar na Tabela 14 os resultados obtidos relativamente a estes requisitos. 

 

Tabela 14- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação IRS 2017 no sistema iOS 

Requisitos Aplicação “IRS 2017” iOS 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Sim, é compatível na sua integra. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Sim, todo o conteúdo apresenta uma tradução 

correta por parte da funcionalidade assim como 

uma descrição de ícones ou imagens. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Sim, a aplicação contém poucas opções/menus e 

informação breve e concisa.  

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que, mais uma 

vez, esta aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela implementada de forma 

a aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, 

inverter as cores, retirar o realce da informação. Para além disto, existe uma tradução correta 
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ou texto alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua compatibilidade 

para com a funcionalidade “VoiceOver” foi possível verificar que a aplicação é totalmente 

compatível com esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que diz respeito 

o suporte das duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as 

orientações, apenas suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação clara 

que os elementos permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas 

para diferenciar alguns elementos. Por último, é possível de constatar que tal como sucedeu na 

avaliação da aplicação anterior, a aplicação contém poucos menus/opções, mas os necessários, 

assim como informação textual breve e concisa. 

 

Depois de realizada a avaliação desta aplicação no sistema iOS, foi efetuada a avaliação 

da mesma aplicação, mas no sistema operativo Android através da funcionalidade “TalkBack” 

e da ferramenta “Accessibility Checker”. Os resultados obtidos através desta avaliação podem 

ser verificados na Tabela 15, onde esta aplicação foi avaliada pelos diferentes menus e onde 

estão presentes, mais concretamente, os erros de tamanho de botões de ação, de tamanho de 

área selecionável, erros espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA. 

 

Tabela 15- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação IRS 2017 no sistema Android 

 Tamanho 

de botões de 

ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de áreas 

selecionávei

s < 9x9mm 

Espaçament

o < 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu 

Principal 

(Login) 

0 2 1 3 7 

Menu Ajuda 0 0 0 0 0 

Menu 

Agregado 
0 7 7 17 23 

Menu 

Rendimentos 
0 17 3 9 28 

Menu 

Despesas 
0 24 20 23 87 
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Pré-

Liquidação 
0 2 3 21 54 

Total 0 52 34 73 199 

 

Como referido anteriormente, esta aplicação difere das outras, até aqui avaliadas, pois 

para aceder a todas as suas funcionalidades, é necessário efetuar login. Para além disto, e tal 

como sucede na versão iOS, a aplicação inicia neste menu onde é necessário efetuar login e 

disponibiliza também uma opção de Ajuda. Foi possível constatar que neste menu Principal 

existem erros de áreas selecionáveis, de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. 

Clicando sobre a opção Ajuda disponível no menu Principal, a aplicação redireciona-nos para 

o menu de Ajuda onde são apresentadas sugestões e ajudas para o manuseamento da aplicação. 

Relativamente aos erros apresentados nesse menu, não foram identificados quaisquer erros em 

qualquer requisito definido. Seguidamente, e após efetuado o respetivo login foram 

apresentadas todas as opções disponibilizas pela aplicação, exibindo primeiramente o menu 

Agregado onde são apresentadas todas as informações relativas ao seu utilizador e ao seu 

agregado. Em relação aos erros detetados neste menu, foi possível identificar tem erros de erros 

de tamanho de áreas clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível 

AA e AAA. De seguida, foi avaliado o menu Rendimentos onde é possível visualizar os 

rendimentos totais do utilizador. Relativamente aos erros identificados neste menu, foi possível 

identificar erros de tamanho de áreas clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de 

contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi avaliado o menu Despesas onde são 

apresentadas todas as despesas divididas pelos diferentes setores. Em relação aos erros 

identificados neste menu, foi possível detetar erros de tamanho de áreas clicáveis, de 

espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Por último, foi 

avaliado o menu Pré-Liquidação onde é possível pré-visualizar a declaração de IRS bem como 

submetê-la. Em relação aos erros identificados neste menu, foi possível detetar erros de 

tamanho de áreas clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível 

AA e AAA. 

 

De seguida, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode se 

verificar na Tabela 16 os resultados obtidos relativos a estes requisitos: 
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Tabela 16-Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação IRS 2017 no sistema Android 

Requisitos Aplicação “IRS 2017” Android 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Sim, suporta na integra a funcionalidade 

“TalkBack”. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Sim, todo o conteúdo apresenta uma tradução 

correta por parte da funcionalidade assim como 

uma descrição de ícones ou imagens. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e realces. 

REQ15 Sim, a aplicação contém poucas opções/menus e 

informação breve e concisa. 

 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema, pode-se verificar 

que, mais uma vez, esta aplicação não apresenta qualquer tipo de funcionalidade nela 

implementada de forma a aumentar o tamanho do texto, aumentar o zoom, alterar as cores para 

uma escala de cinza, inverter as cores, retirar o realce da informação. Pelo contrário, existe uma 

tradução correta ou texto alternativo na interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua 

compatibilidade para com a funcionalidade “TalkBack” foi possível verificar que a aplicação é 

totalmente compatível com esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que 

diz respeito o suporte das duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta 

ambas as orientações, apenas suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação 
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clara que os elementos permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes 

formas para diferenciar alguns elementos. Por último, é possível de constatar que tal como 

sucedeu na avaliação da aplicação anterior, a aplicação contém poucos menus/opções, mas os 

necessários, assim como informação textual breve e concisa. 

 

4.4.4.  App Município de Vila Real 

 

Seguidamente, realizou-se a avaliação à aplicação Município de Vila Real e tem como 

objetivo principal facultar informações relativamente à cidade, noticias e futuros eventos. 

Primeiramente, foi efetuada a avaliação desta aplicação no sistema operativo iOS através da 

funcionalidade “VoiceOver”. Os resultados obtidos através desta avaliação podem ser 

verificados na Tabela 17, onde esta aplicação foi avaliada pelos diferentes menus e onde estão 

presentes, mais concretamente, os erros de tamanho de botões de ação, de tamanho de área 

selecionável, erros espaçamento e contraste de nível AA e nível AAA. 

 

Tabela 17- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Município de Vila Real no sistema iOS 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 0 0 0 5 16 

Menu Noticias 0 0 17 18 18 

Menu Facebook 1 0 1 14 14 

Menu Meteorologia 0 31 17 0 0 

Menu Agenda 0 0 21 18 18 

Menu Vídeos 0 0 0 5 5 

Menu 

Biodiversidade 
0 0 0 30 40 

Menu Sugestões 0 0 2 6 6 
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Menu Contactos 0 0 0 3 4 

Menu Visite 0 0 23 96 96 

Total 1 31 81 195 217 

 

Depois da funcionalidade “VoiceOver” estar ligada, esta aplicação foi iniciada sendo 

que é apresentado um menu com nove opções distintas. Ao tentar efetuar a interação com estas 

opções, não foi detetado nenhum erro de leitura de texto por parte da funcionalidade, mas sim 

erros de etiqueta nos botões que dão acesso às diferentes partes da aplicação. Ou seja, os botões 

são reconhecidos e cumprem os tamanhos recomendados, mas não existe uma tradução por 

parte do “VoiceOver” identificando estes botões. Para além disto, no menu Principal foram 

detetados erros de contraste de nível AA e AAA nos diferentes botões. De seguida, foi efetuada 

a avaliação do menu Noticias no qual são apresentadas noticias relativas à cidade e um slide 

com várias imagens. Neste slide foi detetado um erro de etiqueta no qual a funcionalidade não 

traduz o texto presente nas imagens, assim como, com a funcionalidade ligada, não é possível 

passar para a próxima imagem do slide. Ainda neste menu, foram também detetados erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi efetuada a avaliação 

do menu Facebook, onde é apresentada a página de Facebook do município e onde não foram 

encontrados os mesmos erros de etiqueta encontrados nos menus anteriores. No entanto foram 

detetados erros de tamanho de botão de ação e espaçamento assim como erros de contraste de 

nível AA e AAA. Seguidamente, foi avaliado o menu Meteorologia onde são apresentados os 

dados meteorológicos do próprio dia e dos próximos três dias. Em relação aos erros, não foram 

detetados quaisquer erros para com a funcionalidade em uso, mas foram detetados erros de 

tamanho de áreas selecionáveis e erros de espaçamento.  A seguir, realizou-se a avaliação do 

menu Agenda, onde são apresentados os eventos futuros na cidade. Tal como no menu anterior, 

não foram detetados erros para com a funcionalidade em uso sendo, no entanto, detetados erros 

de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi efetuada a avaliação 

do menu Vídeos, onde são apresentados alguns vídeos relativos à história da cidade. Neste 

menu, não foram detetados erros para com o uso da funcionalidade sendo apenas detetados 

erros de contraste AA e AAA. Seguiu-se o menu Biodiversidade, onde são apresentados e 

descritos alguns parques e locais naturais. Relativamente à avaliação, não foram detetados erros 

para com o uso da funcionalidade, mas sim, tal como no menu anterior, apenas erros de 

contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi avaliado o menu Sugestões onde é possível 
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enviar uma sugestão através de imagem, vídeo ou texto. Neste menu, não existiu nenhum 

entrave no uso da funcionalidade, no entanto foram detetados erros de espaçamento e erros de 

contraste de nível AA e AAA.  Seguidamente, foi avaliado o menu Contactos, onde estão 

presentes contactos telefónicos, redes sociais, email e website. Não existiu nenhum entrave no 

uso da funcionalidade sendo que foram detetados erros de contraste de nível AA e AAA. Por 

fim, foi avaliado o menu Visite, onde são apresentados vários locais importantes da cidade 

assim como a distância a que nos encontramos destes. Neste menu não foram detetados erros 

para com o uso da funcionalidade em uso, mas foram detetados erros de espaçamento e erros 

de contraste de nível AA e AAA. 

 

Posteriormente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Os 

resultados obtidos relativos a estes requisitos podem ser consultados na Tabela 18: 

 

Tabela 18- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Município de Vila Real no sistema iOS 

Requisitos Aplicação “Município Vila Real” iOS 

REQ06 Sim, apresenta uma funcionalidade de aumento 

do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“VoiceOver” devido a limitações para o 

utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem tradução 

ou texto alternativo. 
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REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é 

muito extenso. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que, ao contrário 

das aplicações avaliadas anteriormente, esta aplicação apresenta uma funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. No entanto, não foi implementada nenhuma funcionalidade de 

forma a aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, inverter as cores e retirar 

o realce da informação. Para além disto, existe uma tradução correta ou texto alternativo na 

interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua compatibilidade para com a 

funcionalidade “VoiceOver” foi possível verificar que a aplicação é totalmente compatível com 

esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que diz respeito o suporte das 

duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as orientações, apenas 

suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação clara que os elementos 

permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas para diferenciar 

alguns destes elementos. Por último, é possível constatar que a aplicação contém muitos 

menus/opções, assim como muita informação textual em todas as partes da aplicação. 

 

De seguida, foi efetuada a avaliação desta aplicação no sistema operativo Android com 

auxílio da funcionalidade “TalkBack” e da ferramenta “Accessibility Checker”. Foi possível 

constatar que a interface da aplicação apresentada no sistema iOS é idêntica à apresentada no 

sistema Android, pelo que não existe qualquer diferença a nível de menus ou páginas. Os 

resultados obtidos através desta avaliação podem ser verificados na Tabela 19, onde esta 

aplicação foi avaliada pelos diferentes menus e onde estão presentes, mais concretamente, os 

erros de tamanho de botões de ação, de tamanho de área selecionável, erros espaçamento e 

contraste de nível AA e nível AAA. 
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Tabela 19- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Município de Vila Real no sistema Android 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 0 0 0 5 16 

Menu Noticias 0 0 17 18 18 

Menu Facebook 1 0 1 14 14 

Menu 

Meteorologia 
0 0 0 0 0 

Menu Agenda 0 0 21 18 18 

Menu Vídeos 0 15 9 5 5 

Menu 

Biodiversidade 
10 10 0 30 40 

Menu Sugestões 0 0 2 6 6 

Menu Contactos 0 2 0 3 4 

Menu Visite 0 48 0 96 96 

Total 11 75 50 195 217 

 

 

Como referido anteriormente, esta aplicação apresenta a mesma interface nos dois 

sistemas pelo que não existem diferenças nos menus e páginas utilizados. Posto isto, a avaliação 

foi iniciada pelo menu Principal onde ao contrário daquilo que sucedeu no sistema iOS, não 

foram detetados erros de etiqueta nos botões do menu traduzindo na perfeição aquilo que estava 

selecionado. Relativamente aos erros encontrados e apresentados na Tabela 19, pode-se 

verificar que apenas foram detetados erros de contraste de nível AA e AAA neste menu. De 

seguida, foi avaliado o menu Notícias, onde não foram detetados erros para com a 

funcionalidade em uso, e onde neste sistema não foi detetado o erro de leitura do slide bem 

como a possibilidade de deslize do mesmo. No entanto, foram identificados erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e nível AAA. Seguidamente, foi avaliado o menu 

Facebook, onde não foram detetados erros para com a funcionalidade em uso, no entanto forma 
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detetados erros de tamanho de áreas selecionáveis, erros de espaçamento e erros de contraste 

de nível AA e AAA. A seguir, foi avaliado o menu Meteorologia, onde novamente não forma 

detetados erros para coma funcionalidade em uso, bem como a não deteção de quaisquer erros. 

De seguida, foi avaliado o menu Agenda, onde mais uma vez não foram detetados erros para 

com o uso da funcionalidade, no entanto foram detetados erros de espaçamento e erros de 

contraste de nível AA e AAA. Seguiu-se o menu Vídeos, onde não forma detetados erros para 

com o uso da funcionalidade em uso, no entanto forma identificados erros de tamanho de áreas 

selecionáveis, erros de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA.A seguir, foi 

avaliado o menu Biodiversidade onde não foram detetados quaisquer entraves para com a 

funcionalidade em uso, no entanto forma identificados erros de tamanho de botões e áreas 

selecionáveis, erros de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

avaliado o menu Sugestões onde não foram encontrados quaisquer entraves para com o uso da 

funcionalidade, no entanto forma detetados erros de espaçamento e erros de contraste de nível 

AA e AAA. Por fim, foram avaliados o menu Contactos e o menu Visite, onde mais uma vez 

não forma detetados quaisquer entraves para com o uso da funcionalidade, no entanto em ambos 

os menus foram identificados erros de tamanho de áreas selecionáveis e erros de contraste de 

nível AA e AAA. 

 

De seguida, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode se 

verificar na Tabela 20 os resultados obtidos relativos a estes requisitos: 

 

Tabela 20- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Município de Vila Real no sistema Android 

Requisitos Aplicação “Município Vila Real” Android 

REQ06 Sim, apresenta uma funcionalidade de aumento do 

tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   
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REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“TalkBack” devido a limitações para o utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem tradução 

ou texto alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é muito 

extenso. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que, ao contrário 

das aplicações avaliadas anteriormente, esta aplicação apresenta uma funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. No entanto, não foi implementada nenhuma funcionalidade n de 

forma a aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, inverter as cores e retirar 

o realce da informação. Para além disto, existe uma tradução correta ou texto alternativo na 

interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua compatibilidade para com a 

funcionalidade “TalkBack” foi possível verificar que a aplicação é totalmente compatível com 

esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que diz respeito o suporte das 

duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as orientações, apenas 

suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação clara que os elementos 

permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas para diferenciar 

alguns destes elementos. Por último, é possível de constatar que a aplicação contém muitos 

menus/opções, assim como muita informação textual em todas as partes da aplicação. 

 

4.4.5.  App MyADSE 

 

Por último, foi avaliada a aplicação MyADSE referente à ADSE e tendo como objetivo 

disponibilizar informações relevantes aos seus beneficiários. Primeiramente, foi efetuada a 

avaliação desta aplicação no sistema operativo iOS através da funcionalidade “VoiceOver”. Os 

resultados obtidos através desta avaliação podem ser verificados na Tabela 21, onde esta 

aplicação foi avaliada pelos diferentes menus e onde estão presentes, mais concretamente, os 
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erros de tamanho de botões de ação, de tamanho de área selecionável, erros espaçamento e 

contraste de nível AA e nível AAA. 

 

Tabela 21- Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação MyADSE no sistema iOS 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 

(Sem 

Autenticação) 

0 0 6 0 14 

Menu Principal 

(Com 

autenticação) 

0 0 11 1 21 

Menu Perfil 0 16 29 2 22 

Menu Noticias 

(Home) 
28 200 234 17 19 

Menu a ADSE 3 2 10 0 4 

Menu Pesquisar 

Prestadores 
0 1 44 2 62 

Menu Simulador 

de Reembolsos 
0 215 142 40 40 

Menu Perguntas 

Frequentes 
8 173 253 23 54 

Menu Definições 7 74 100 6 34 

Menu 

Autenticação 
0 0 2 2 4 

Menu Mensagens 0 0 0 0 0 

Total 46 757 840 93 274 
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Como referido anteriormente, esta aplicação tem como objetivo disponibilizar notícias 

e informações relevantes aos seus benificiários e ao contrário de aplicações similares, como por 

exemplo a IRS 2017, esta não precisa de qualquer autenticação para aceder a essa informação. 

No entanto, ao efetuar o login é possível aceder a outros menus que caso contrário não são 

disponibilizados. Para além disto, esta aplicação não apresenta erros na tradução dos 

componentes para a língua em questão nem para com a funcionalidade utilizada para esta 

avaliação. Ao iniciar a aplicação é exibido o menu Notícias, no qual são apresentadas todas as 

notícias mais recentes de relevo para os beneficiários desta entidade. Relativamente aos erros 

detetados neste menu, foi possível identificar erros de tamanho de botões de ação, de áreas 

clicáveis, de espaçamento entre erros de áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. 

Também neste menu, foi detetado um erro de leitura de etiqueta no slide bem como o não 

funcionamento do mesmo aquando da utilização do mesmo. Posteriormente, foi identificado no 

canto superior esquerdo desta aplicação a presença de um botão que dá acesso ao menu 

Principal, no qual são apresentadas sete opções (sem login) e 10 opções (com login). 

Relativamente ao menu Principal sem efetuar login, foi possível identificar apenas erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AAA. Em relação ao menu Principal após efetuar o 

login, foram detetados erros de espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. De 

seguida, foi avaliado o menu Perfil onde são apresentadas todas as informações relativas ao 

utilizador assim como é possível alterar estas informações. Relativamente aos erros detetados 

neste menu, foi possível identificar erros de áreas selecionáveis, de espaçamento e de contraste 

de nível AA e AAA. Em seguida, foi avaliado o menu a ADSE onde é disponibilizada toda a 

informação relativa a contactos, objetivos da entidade e localização da mesma. Relativamente 

aos erros detetados neste menu, foi possível identificar erros de tamanho de botões de ação de 

áreas clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AAA. De 

seguida, foi avaliado o menu Pesquisar Prestadores, onde é possível pesquisar por conselhos 

e por categorias, todos as entidades com convénio para com a ADSE. Relativamente aos erros 

detetados neste menu, foi possível identificar erros de tamanhos de áreas clicáveis, erros de 

espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

efetuada a avaliação do menu Simulador de Reembolsos onde é possível simular através de 

diferentes categorias e valores, o total de reembolso. Em relação aos erros identificados neste 

menu, foram detetados erros de tamanho de áreas clicáveis, erros de espaçamento entre áreas 

clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi avaliado o menu de 

Perguntas Frequentes onde é possível verificar as perguntas mais frequentes e assim tirar 
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qualquer dúvida em relação à aplicação. Relativamente aos erros identificados neste menu, foi 

possível detetar erros de tamanho de botões de ação, de tamanho áreas clicáveis, erros de 

espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

avaliado o menu Definições, onde é possível verificar questões como política de privacidade, 

termos e condições e a ficha técnica da aplicação MyADSE. Em relação aos erros detetados 

neste menu, foi possível identificar erros de tamanho de botões de ação, de tamanho áreas 

clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De 

seguida, foi avaliado o menu Iniciar Sessão onde foram detetados erros de espaçamento e erros 

de contraste de nível AA e AAA. Por último, foi avaliado o menu Mensagens, no qual estão 

presentes mensagens pessoais do utilizador e onde não foram detetados quaisquer erros. 

 

Posteriormente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode 

se verificar na Tabela 22 os resultados obtidos relativos a estes requisitos: 

 

Tabela 22- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação MyADSE no sistema iOS 

Requisitos Aplicação “MyADSE” iOS 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de 

aumento de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“VoiceOver” devido a limitações para o 

utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem tradução 

ou texto alternativo. 
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REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e 

realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é 

muito extenso. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que, ao contrário 

das aplicações avaliadas anteriormente, esta aplicação apresenta uma funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. No entanto, não foi implementada nenhuma funcionalidade n de 

forma a aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, inverter as cores e retirar 

o realce da informação. Para além disto, existe uma tradução correta ou texto alternativo na 

interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua compatibilidade para com a 

funcionalidade “VoiceOver” foi possível verificar que a aplicação é totalmente compatível com 

esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que diz respeito o suporte das 

duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as orientações, apenas 

suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação clara que os elementos 

permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas para diferenciar 

alguns destes elementos. Por último, é possível de constatar que a aplicação contém muitos 

menus/opções, assim como muita informação textual em todas as partes da aplicação. 

 

De seguida, foi efetuada a avaliação desta aplicação no sistema operativo Android com 

auxílio da funcionalidade “TalkBack” e da ferramenta “Accessibility Checker”. Foi possível 

constatar que a interface da aplicação apresentada no sistema iOS é idêntica à apresentada no 

sistema Android, pelo que não existe qualquer diferença a nível de menus ou páginas. Os 

resultados obtidos através desta avaliação podem ser verificados na Tabela 23, onde esta 

aplicação foi avaliada pelos diferentes menus e onde estão presentes, mais concretamente, os 

erros de tamanho de botões de ação, de tamanho de área selecionável, erros espaçamento e 

contraste de nível AA e nível AAA. 
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Tabela 23-Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação MyADSE no sistema Android 

 Tamanho 

de botões 

de ação 

< 9x9mm 

Tamanho 

de texto 

selecionável 

< 9x9mm 

Espaçamento 

< 2mm 

Erros de 

Contraste 

AA 

Erros de 

Contraste 

AAA 

Menu Principal 

(Sem 

Autenticação) 

0 0 6 0 14 

Menu Principal 

(Com 

autenticação) 

0 3 11 1 21 

Menu Perfil 0 0 2 2 22 

Menu Noticias 

(Home) 
0 0 31 17 19 

Menu a ADSE 0 0 2 0 4 

Menu Pesquisar 

Prestadores 
3 0 32 2 62 

Menu Simulador 

de Reembolsos 
0 180 19 40 40 

Menu Perguntas 

Frequentes 
10 132 26 23 54 

Menu Definições 4 12 7 6 34 

Menu Iniciar 

Sessão 
0 0 2 2 4 

Menu Mensagens 0 0 0 0 0 

Total 17 327 136 93 274 

 

 

Tal como no sistema iOS, esta aplicação, e ao contrário de aplicações similares, como 

por exemplo a IRS 2017, não precisa de qualquer autenticação para aceder a informação. No 

entanto, ao efetuar o login é possível aceder a outros menus que caso contrário não são 

disponibilizados. Para além disto, esta aplicação não apresenta erros na tradução dos 
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componentes para a língua em questão nem para com a funcionalidade utilizada para esta 

avaliação. Ao iniciar a aplicação é exibido o menu Noticias, no qual são apresentadas todas as 

notícias mais recentes de relevo para os beneficiários desta entidade. Relativamente aos erros 

detetados neste menu, foi possível identificar erros de espaçamento entre erros de áreas 

clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Em relação ao erro de leitura do slide 

apresentado no sistema iOS, neste sistema não é apresentado qualquer erro. Posteriormente, foi 

avaliado o menu Principal sem efetuar login, no qual são apresentadas apenas sete opções. 

Relativamente aos erros detetados neste menu, foi possível identificar apenas erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AAA. Em relação ao menu Principal após efetuar o 

login são apresentados nove menus, e foram detetados erros de tamanho de áreas clicáveis, de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi avaliado o menu Perfil 

onde são apresentadas todas as informações relativas ao utilizador assim como é possível alterar 

estas informações. Relativamente aos erros detetados neste menu, foi possível identificar erros 

de espaçamento e de contraste de nível AA e AAA. Em seguida, foi avaliado o menu a ADSE 

onde é disponibilizada toda a informação relativa a contactos, objetivos da entidade e 

localização da mesma. Relativamente aos erros detetados neste menu, foi possível identificar 

erros de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AAA. De seguida, foi 

avaliado o menu Pesquisar Prestadores, onde é possível pesquisar por conselhos e por 

categorias, todos as entidades com convénio para com a ADSE. Relativamente aos erros 

detetados neste menu, foi possível identificar erros de tamanhos de botões de ação, de 

espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

efetuada a avaliação do menu Simulador de Reembolsos onde é possível simular através de 

diferentes categorias e valores, o total de reembolso. Em relação aos erros identificados neste 

menu, foram detetados erros de tamanho de áreas clicáveis, erros de espaçamento entre áreas 

clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. Posteriormente, foi avaliado o menu de 

Perguntas Frequentes onde é possível verificar as perguntas mais frequentes e assim tirar 

qualquer dúvida em relação à aplicação. Relativamente aos erros identificados neste menu, foi 

possível detetar erros de tamanho de botões de ação, de tamanho áreas clicáveis, erros de 

espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De seguida, foi 

avaliado o menu Definições, onde é possível verificar questões como política de privacidade, 

termos e condições e a ficha técnica da aplicação MyADSE. Em relação aos erros detetados 

neste menu, foi possível identificar erros de tamanho de botões de ação, de tamanho áreas 

clicáveis, de espaçamento entre áreas clicáveis e erros de contraste de nível AA e AAA. De 
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seguida, foi avaliado o menu Iniciar Sessão onde foram detetados erros de espaçamento e erros 

de contraste de nível AA e AAA. Por último, foi avaliado o menu Mensagens, no qual estão 

presentes mensagens pessoais do utilizador e onde não foram detetados quaisquer erros. 

 

Posteriormente, foi efetuada a avaliação dos requisitos qualitativos neste sistema. Pode 

se verificar na Tabela 24 os resultados obtidos relativos a estes requisitos: 

 

Tabela 24- Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação MyADSE no sistema Android 

Requisitos Aplicação “MyADSE” Android 

REQ06 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

do tamanho de texto. 

REQ07 Não apresenta qualquer funcionalidade de aumento 

de zoom. 

REQ08 Não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita utilizar a escala de cinza. 

REQ09 Não apresenta nenhuma funcionalidade que 

permita inverter as cores da aplicação. 

REQ10 Não é possível retirar o realce da informação.   

REQ11 Não é compatível com a funcionalidade 

“TalkBack” devido a limitações para o utilizador. 

REQ12 Não suporta as duas orientações apenas a 

orientação vertical (Portrait). 

REQ13 Não, algumas imagens e ícones não tem tradução 

ou texto alternativo. 

REQ14 Sim, a aplicação utiliza diferentes formas e realces. 

REQ15 Não, a aplicação contém muito conteúdo e é muito 

extenso. 

 

Relativamente à avaliação dos requisitos qualitativos, pode-se verificar que, ao contrário 

das aplicações avaliadas anteriormente, esta aplicação apresenta uma funcionalidade de 

aumento do tamanho de texto. No entanto, não foi implementada nenhuma funcionalidade de 

forma a aumentar o zoom, alterar as cores para uma escala de cinza, inverter as cores e retirar 

o realce da informação. Para além disto, existe uma tradução correta ou texto alternativo na 
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interpretação de ícones ou imagens. Em relação à sua compatibilidade para com a 

funcionalidade “VoiceOver” foi possível verificar que a aplicação é totalmente compatível com 

esta não apresentando qualquer entrave na sua utilização. No que diz respeito o suporte das 

duas orientações, foi possível detetar que a aplicação não suporta ambas as orientações, apenas 

suportando a orientação vertical (Portrait). Em relação à indicação clara que os elementos 

permitem interação, foi possível apurar que são utilizadas diferentes formas para diferenciar 

alguns destes elementos. Por último, é possível de constatar que a aplicação contém muitos 

menus/opções, assim como muita informação textual em todas as partes da aplicação. 

 

No presente capítulo foi efetuada a avaliação das aplicações móveis de administração pública 

portuguesa, sendo que foi tido em consideração o grupo alvo, ou seja, as aplicações que foram 

avaliadas, o ambiente de teste e os dispositivos móveis a utilizar na presente avaliação, os 

requisitos a serem avaliados, entre outros temas relevantes. Para se iniciar o processo de 

avaliação, foi necessário escolher, de um leque existente, as aplicações. Para esta escolha foi 

tido em conta a diversidade de setores que se pretendia avaliar. Após esta escolha, foram 

definidos parâmetros e requisitos para se criar o ambiente de teste ideal para este tipo de 

avaliação, sendo também necessário proceder à escolha de dispositivos móveis, de diferentes 

sistemas operativos, para se ter uma visão mais ampla sobre o estado da Acessibilidade das 

aplicações escolhidas. Antes de se proceder à avaliação propriamente dita, foi necessário definir 

um conjunto de requisitos, quantitativos e qualitativos, que serão avaliados em cada aplicação.  

Estes requisitos foram uma adaptação das diretrizes da WCAG 2.0 mobile, das boas práticas da 

Google/Apple e de um estudo (nome do estudo). Posto isto, a avaliação foi iniciada, sendo que, 

após terem sido recolhidos e contabilizados todos os erros quantitativos e efetuada uma 

verificação dos requisitos qualitativos é realizada, no capítulo seguinte, uma normalização dos 

resultados dos requisitos quantitativos, bem como uma análise mais especifica relativamente 

aos requisitos qualitativos. 
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5 
5. Análise e Discussão de Resultados 

 

Dada por concluída a avaliação e contabilizados e detetados todos os erros em todas as 

aplicações móveis da administração pública portuguesa selecionadas nos sistemas Android e 

iOS, foi possível identificar uma enorme discrepância entre os valores apresentados. Portanto, 

para realizar uma análise concisa e atribuir uma classificação ao resultado obtido, foi elaborado 

um gráfico onde é possível identificar esta discrepância e posteriormente atribuir uma 

classificação consoante o número de erros obtidos.  Esta situação pode ser observada 

primeiramente no sistema iOS no Gráfico 1.  

 

 

 

Gráfico 1-Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no sistema iOS 
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Neste Gráfico 1, estão presentes todos os erros contabilizados no sistema operativo iOS 

em todas as aplicações avaliadas anteriormente. Posto isto, é possível constatar que existem 

algumas discrepâncias em termos de erros apresentados nas diferentes aplicações sendo que 

essa situação foi contornada através de uma limitação no método de avaliação utilizando-se 

uma escala de 0 a 100 com intervalos de 20 erros e classificações atribuídos compreendidos 

entre um e sete. Ou seja, a classificação mais alta só é atribuída se a aplicação não tiver qualquer 

tipo de erro sendo que, para os outros casos, é atribuído uma classificação abaixo se o número 

de erros estiver compreendido entre 0 e 20 e assim sucessivamente. No último caso, a 

classificação um é atribuída se a aplicação tiver 100 ou mais erros. Esta escala e intervalos 

utilizados para as atribuições de classificações das avaliações feitas às aplicações, foram 

escolhidos tendo por base espaço de intervalo equilibrado dos erros para as atribuições de 

classificações, assim como a criação de uma limitação destes mesmos erros. Para além disto, 

esta limitação faz com que seja possível atribuir uma avaliação a uma aplicação dentro de uma 

categoria que tenha uma grande discrepância em relação às outras.  Em relação à categoria dos 

erros de tamanho de área selecionável, pode-se constatar que no caso das aplicações MySNS e 

MyADSE estas obtiveram a classificação um. Isto deve-se ao facto de em ambos os casos estas 

superarem os 100 erros chegando aos 757 e 372, nas aplicações MyADSE e MySNS, 

respetivamente. No caso das aplicações Município de Vila Real e iMetro do Porto, estas 

obtiveram a classificação cinco visto que os erros de ambas estão compreendidos entre 20 e 40. 

Por último, no caso da aplicação IRS 2017 esta obteve a classificação seis visto que os erros 

detetados foram 18 e estão compreendidos entre 0 e 20.  

Relativamente à categoria dos erros de tamanho de botões de ação, pode-se constatar que no 

caso das aplicações Município de Vila Real, iMetro do Porto e IRS 2017 estas obtiveram a 

classificação seis visto que obtiveram erros compreendidos entre 0 e 20. Mais concretamente 

1, 1 e 8 erros, respetivamente. No caso da aplicação MyADSE esta obteve erros compreendidos 

entre 40 e 60, mais concretamente 46 erros, sendo avaliada com a classificação quatro. No caso 

da aplicação MySNS esta apresenta erros compreendidos entre 80 e 100, mais concretamente 

96, obtendo a classificação dois. Posto isto, podemos então verificar que a aplicação MySNS 

apresenta a classificação um nas categorias de erros de tamanho de áreas selecionáveis, de 

espaçamento e de contraste de nível AA e AAA, obtendo ainda a classificação dois no requisito 

de erros de tamanho de botões de ação. Relativamente à aplicação Município de Vila Real, esta 

obteve a classificação um nos requisitos de contraste de nível AA e AAA, a classificação dois 

nos erros de espaçamento, a classificação cinco nos erros de tamanho de áreas selecionáveis e 
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a classificação seis nos erros de tamanho de botões de ação. Em relação à aplicação MyADSE, 

esta obteve a classificação um nos erros de tamanho de áreas selecionáveis, erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AAA, a classificação dois nos erros de contraste de 

nível AA e a classificação quatro nos erros de tamanho de botões de ação. Relativamente à 

aplicação iMetro do Porto, esta obteve a classificação um nos erros de espaçamento, a 

classificação dois nos erros de contraste de nível AA e AAA, a classificação cinco nos erros de 

tamanho de áreas selecionáveis e a classificação seis nos erros de tamanho de botões de ação. 

Por fim, a aplicação IRS 2017 obteve a classificação um nos erros de contraste de nível AAA, 

a classificação três nos erros de contraste de nível AA e erros de espaçamento e a classificação 

seis nos erros de tamanho de áreas selecionáveis e botões de ação. 

 

Depois de analisado o gráfico relativo aos erros dos diferentes requisitos quantitativos 

e atribuído a sua respetiva classificação no sistema iOS, elaboramos outro gráfico de maneira a 

fazer o mesmo processo, mas neste caso para o sistema Android. Esta situação pode ser 

verificada no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2- Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no sistema Android 

 

Relativamente à avaliação das aplicações no sistema operativo Android, estão presentes 

no Gráfico 2 todos os requisitos avaliados relativamente a erros contabilizados em cada 
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possível atribuir uma avaliação às diferentes aplicações numa categoria. Como referido 

anteriormente, foi definido um intervalo de erros correspondente a uma determinada 

classificação de avaliação. Neste caso, o intervalo é de 20 em 20 erros correspondendo a uma 

classificação entre um e sete. Ou seja, a classificação mais alta só é atribuída se a aplicação não 

tiver qualquer tipo de erro sendo que, para os outros casos, é atribuída uma classificação abaixo 

se o número de erros estiver compreendido entre 0 e 20 e assim sucessivamente. No último 

caso, a classificação um é atribuída se a aplicação tiver 100 ou mais erros. Relativamente aos 

erros de tamanho de área selecionável, é possível constatar que as aplicações MySNS e 

MyADSE obtiveram a classificação 1 visto que foram detetados 372 e 327 nesta categoria 

respetivamente. No caso da aplicação Município Vila Real esta obteve a classificação 3 visto 

que foram detetados 75 erros nesta categoria.  Em relação à aplicação IRS 2017 esta obteve 

uma classificação superior à aplicação referida anteriormente, tendo sido atribuída a 

classificação 4 isto porque foram detetados 52 erros. Por fim, a aplicação iMetro do Porto 

obteve a classificação 6 alcançando assim o melhor resultado de todas as aplicações nesta 

categoria. Relativamente à categoria erros de tamanho de botões de ação é possível constatar 

que existe um equilíbrio de erros nas diferentes aplicações, com apenas a aplicação MySNS a 

atingir um resultado mais alto. Como referido anteriormente, não existiu uma grande variação 

entre os erros detetados nas aplicações, sendo que todas, à exceção da aplicação MySNS, 

obtiveram a classificação 6. Isto porque, foram detetados 11,17, 10 e 1 erros nas aplicações 

Município de Vila Real, MyADSE, iMetro do Porto e IRS 2017 respetivamente. A aplicação 

MySNS obteve o pior resultado de entre todas aplicações com a classificação 2 visto que foram 

detetados 96 erros nesta categoria. Em relação aos erros de espaçamento é possível verificar 

que as aplicações iMetro do Porto e IRS 2017 obtiveram a classificação 5 visto que foi possível 

detetar 33 e 34 erros respetivamente conseguindo assim o melhor resultado nesta categoria. Em 

relação à aplicação Município de Vila Real esta obteve a classificação 4 visto que foram 

detetados 50 erros. Por fim, as aplicações MyADSE e o MySNS obtiveram o pior resultado 

onde os erros detetados tomam valores muito discrepantes entre eles, sendo que a primeira 

obteve 450 e a segunda 136. Relativamente à categoria dos erros de contraste AA é possível 

constatar que não existe um equilíbrio de resultados nas aplicações sendo que se verifica uma 

variação nos resultados obtidos. Relativamente às aplicações MySNS e Município de Vila Real 

obtiveram a classificação 1 visto que foram detetados 255 e 195 erros respetivamente nesta 

categoria. Em relação à aplicação MyADSE esta obteve a classificação 2 visto que foram 

detetados 93 erros. Relativamente à aplicação IRS 2017, esta obteve a classificação 3 isto 
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porque foram detetados 73 erros. Por último e obtendo o melhor resultado, a aplicação iMetro 

do Porto obteve a classificação 5 visto que foram detetados 35 erros. Em relação à última 

categoria, erros de contraste AAA, é possível constatar que não existe variância de resultados 

visto que todas aplicações obtiveram a classificação 1. Posto isto, é possível constatar os 

diferentes valores atribuídos às aplicações nos diferentes requisitos. Relativamente à aplicação 

MySNS, esta obteve a classificação um nos erros de tamanho de áreas selecionáveis, erros de 

espaçamento e erros de contraste de nível AA e AAA e a classificação três nos erros de tamanho 

de botões de ação. Em relação à aplicação Município de Vila Real, esta obteve a classificação 

1 nos erros de contraste de nível AA e AAA, a classificação 3 nos erros de tamanho de áreas 

selecionáveis, a classificação 4 nos erros de espaçamento e a classificação 6 nos erros de 

tamanho de botões de ação. Quanto às classificações atribuídas à aplicação MyADSE, esta 

obteve a classificação um nos erros de tamanho de áreas clicáveis, de espaçamento e erros de 

contraste de nível AAA, a classificação seis nos erros de contraste de nível AA e a classificação 

seis nos erros de tamanho de botões de ação. Relativamente à aplicação iMetro do Porto, esta 

obteve a classificação um nos erros de contraste de nível AAA, a classificação cinco nos erros 

de contraste de nível AA e erros de espaçamento e classificação seis nos erros de tamanho de 

áreas selecionáveis e de tamanho de botões de ação. Por fim, a aplicação IRS 2017 obteve a 

classificação um nos erros de contraste de nível AAA, a classificação três nos erros de contraste 

de nível AA, a classificação quatro nos erros de tamanho de áreas selecionáveis e a classificação 

sete nos erros de tamanho de botões de ação. 

Depois de atribuídas as classificações consoante os erros detetados, houve a necessidade 

de agrupar os mesmo de maneira a poder atribuir uma classificação final relativa aos requisitos 

quantitativos. Estas atribuições das classificações finais no sistema iOS podem ser verificadas 

na Tabela 25. 

 

Tabela 25- Classificações obtidos pelas aplicações nos requisitos quantitativos no sistema iOS 

 

MySNS 
Município 

Vila Real 
MyADSE 

iMetro 

do 

Porto 

IRS 

2017 

Tamanho de áreas selecionáveis 1 5 1 5 6 

Tamanho de botões de ação 2 6 4 6 6 
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Espaçamento 1 2 1 1 3 

Contraste AA 1 1 2 2 3 

Contraste AAA 1 1 1 1 1 

Classificação Média 1 3 2 3 4 

 

 

Analisando as classificações finais atribuídas às aplicações alvo de avaliação na Tabela 25, 

pode-se constatar que o melhor resultado foi alcançado pela aplicação IRS 2017 obtendo 4 

classificações. Seguiu-se a aplicação iMetro do Porto e a Município de Vila Real com uma 

avaliação final de 3 classificações. De seguida, a aplicação MyADSE e a MySNS alcançaram 

os piores resultados com 2 e 1 classificações respetivamente. Com isto, podemos concluir que 

apenas a aplicação IRS 2017 obteve um resultado satisfatório, sendo que todas as outras 

aplicações obtiveram classificações negativos.  

De seguida, foram atribuídos às aplicações alvo de avaliação as classificações finais 

relativas aos requisitos quantitativos no sistema Android. Estas atribuições das classificações 

finais podem ser verificadas na Tabela 26. 

 

Tabela 26- Classificações obtidos pelas aplicações nos requisitos quantitativos no sistema Android 

 

MySNS 
Município 

Vila Real 
MyADSE 

iMetro 

do 

Porto 

IRS 

2017 

Tamanho de áreas selecionáveis 1 3 1 6 4 

Tamanho de botões de ação 3 6 6 6 7 

Espaçamento 1 4 1 5 5 

Contraste AA 1 1 2 5 3 

Contraste AAA 1 1 1 1 1 

Classificação Média 1 3 2 5 4 
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Analisando as classificações finais atribuídas às aplicações alvo de avaliação no sistema 

Android na Tabela 26, pode-se constatar que o melhor resultado foi alcançado pela aplicação 

iMetro do Porto obtendo 5 classificações. Seguiu-se a aplicação IRS 2017 com uma avaliação 

final de 4 classificações. De seguida, a aplicação Município de Vila Real alcançou uma 

avaliação de 3 classificações. Por último, e tal como se sucedeu no sistema iOS, as aplicações 

MyADSE e MySNS obtiveram a pior avaliação com um resultado de 2 e 1 classificações. Com 

isto, podemos concluir que neste sistema as aplicações iMetro do Porto e IRS 2017 obtiveram 

um resultado satisfatório, sendo que todas as outras aplicações obtiveram classificações 

negativos.  

 

5.1.  Resultados Gerais  

 

Com o objetivo principal de criação de uma visão mais abrangente, foi elaborada uma 

análise estatística sobre os resultados obtidos anteriormente.  Esta análise é composta pelo 

cálculo de alguns métodos estatísticos, nomeadamente, o cálculo da média, da mediana, do 

desvio padrão, do mínimo e do máximo dos erros registados. Estes cálculos foram efetuados 

tendo em conta os erros registados nos diferentes requisitos quantitativos do sistema iOS 

estando representados na Tabela 27. 

 

Tabela 27- Dados relativos à avaliação do sistema iOS 

  Tamanho 

Área 

Tamanho 

Botões 
Espaçamento 

Contraste 

AA 

Contraste 

AAA 

Máx. 757 96 840 255 274 

Min. 18 1 69 73 91 

Média 242 30 331 141 208 

Mediana 34 8 112 93 217 

Desvio 

Padrão 
324 41 349 80 72 
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De seguida, foram elaborados os mesmos cálculos, mas para o sistema Android estando 

representados na Tabela 28.  

 

Tabela 28- Dados relativos à avaliação do sistema Android 

  Tamanho 

Área 

Tamanho 

Botões 
Espaçamento 

Contraste 

AA 

Contraste 

AAA 

Máx. 327 72 450 255 274 

Min. 1 0 33 35 136 

Média 154 22 141 130 217 

Mediana 75 11 50 93 217 

Desvio 

Padrão 
155 29 178 92 55 

 

5.1.1.  Resultados relativos aos requisitos quantitativos no dispositivo 

iOS 

 

Em relação aos resultados obtidos no sistema iOS, e começando pelos erros de tamanho 

de áreas selecionáveis, podemos constatar que a média de erros, se encontra nos 242 erros por 

aplicação móvel. É também possível verificar que embora a média de erros seja de 242 erros, a 

mediana indica que metade da amostra se encontra abaixo dos 34 erros e que a outra metade se 

encontra acima desta. Relativamente ao desvio padrão, podemos observar que este é um valor 

bastante elevado apresentando uma enorme discrepância dos erros registados 

comparativamente à média registada nesta avaliação. Esta discrepância pode ser também visível 

entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros registados nesta avaliação, visto que o valor 

mínimo é de 18 erros enquanto que o valor máximo é de 757. 

Relativamente aos erros de tamanho de botões ação no sistema iOS, pode-se verificar 

que apresenta uma média de 30 erros por aplicação móvel. É possível também verificar que 

embora a média de erros seja de 30, o valor da mediana obtida demonstra que metade da amostra 

se encontra abaixo dos 8 erros, sendo que a outra metade se encontra acima desta. A isto, junta-

se o fato de existir um elevado valor do desvio padrão, demonstrando assim uma grande 

dispersão dos registos de erros. Esta dispersão é também verificada na diferença entre valor 
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máximo e ao valor mínimo registados nesta avaliação. Isto porque o valor máximo é de 96 erros 

e o valor mínimo é de 1 erro. 

Em relação aos resultados obtidos nos erros de espaçamento no sistema iOS, podemos 

constatar que a média de erros se encontra nos 331 erros por aplicação móvel. É possível 

também verificar que embora a média se encontre nos 331 erros, a mediana obtida indica que 

metade da amostra se encontra nos 112 erros, sendo que a outra metade se encontra acima desta. 

Relativamente ao desvio padrão, podemos observar que se trata de um valor bastante elevado 

apresentando uma enorme discrepância dos erros registados nesta avaliação. Para além disto, 

esta discrepância pode ser também visível entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros 

registados nesta avaliação, visto que o valor mínimo é de 69 erros enquanto que o valor máximo 

é de 840 erros. 

Relativamente à categoria dos erros de contraste AA no sistema iOS, é possível verificar 

que a média de erros se encontra nos 141 erros por aplicação móvel. É possível também verificar 

que embora a média se encontre nos 141 erros, a mediana obtida indica que metade da amostra 

se encontra nos 93 erros, sendo que a outra metade se encontra acima desta. Relativamente ao 

desvio padrão, podemos observar que se trata de um valor bastante elevado apresentando uma 

enorme discrepância dos erros registados nesta avaliação. Para além disto, esta discrepância 

pode ser também visível entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros registados nesta 

avaliação, visto que o valor mínimo é de 73 erros enquanto que o valor máximo é de 255 erros. 

Relativamente à categoria dos erros de contraste AAA no sistema iOS, é possível verificar que 

a média de erros se encontra nos 208 erros por aplicação móvel. É possível também verificar 

que embora a média se encontre nos 208 erros, a mediana obtida indica que metade da amostra 

se encontra nos 217 erros, sendo que a outra metade se encontra acima desta. Relativamente ao 

desvio padrão, podemos observar que se trata de um valor bastante elevado apresentando uma 

enorme discrepância dos erros registados nesta avaliação. Para além disto, esta discrepância 

pode ser também visível entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros registados nesta 

avaliação, visto que o valor mínimo é de 91 erros enquanto que o valor máximo é de 274 erros. 

De maneira a que seja visível a distribuição das aplicações móveis avaliadas, tendo em conta 

os erros referentes aos requisitos de erros de tamanho de áreas selecionáveis, tamanho de botões 

de ação, espaçamento, contraste AA e AAA foi contabilizada o número de aplicações móveis 

com menor e maior número de erros que a média de erros calculada nesta avaliação através do 

Gráfico 3. 
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Gráfico 3- Distribuição das aplicações no sistema iOS quanto aos erros obtidos 

 

Pode-se então verificar que no caso dos erros de tamanho de áreas selecionáveis, 

tamanho de botões de ação, espaçamento e de contraste AA, duas aplicações obtiveram erros 

superiores à média e três inferiores. Em relação ao requisito dos erros de contraste AAA três 

das aplicações obtiveram erros superiores à média e dois inferiores. 

 

5.1.2. Resultados relativos aos requisitos quantitativos no dispositivo 

Android 

 

Em relação aos resultados obtidos no sistema Android, e começando pelos erros de 

tamanhos de área selecionável no sistema Android, podemos constatar que a média de erros se 

encontra nos 154 erros por aplicação móvel. É possível também verificar que embora a média 

de erros seja de 154 erros, a mediana indica que metade da amostra se encontra abaixo dos 75 

erros e que a outra metade se encontra acima desta. Relativamente ao desvio padrão, podemos 

observar que este é um valor bastante elevado apresentando uma enorme discrepância dos erros 

registados comparativamente à média registada nesta avaliação. Esta discrepância pode ser 

também visível entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros registados nesta avaliação, 

visto que o valor mínimo é de 1 erros enquanto que o valor máximo é de 327. 
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Relativamente aos resultados relativos aos erros de tamanho de botões ação no sistema 

Android, pode-se verificar que apresenta uma média de 22 erros por aplicação móvel. É possível 

também verificar que embora a média de erros seja de 22 erros, o valor da mediana obtida 

demonstra que metade da amostra se encontra abaixo dos 11 erros, sendo que a outra metade 

se encontra acima desta. A isto, junta-se o fato de existir um valor relativamente elevado do 

desvio padrão, demonstrando assim uma grande dispersão dos registos de erros. Esta dispersão 

é também verificada na diferença entre valor máximo e ao valor mínimo registados nesta 

avaliação. Isto porque o valor máximo é de 72 erros e o valor mínimo é de 0 erros.  

Em relação aos resultados obtidos nos erros de espaçamento no sistema Android, 

podemos constatar que a média de erros se encontra nos 141 erros por aplicação móvel. É 

possível também verificar que embora a média se encontre nos 141 erros, a mediana obtida 

indica que metade da amostra se encontra nos 50 erros, sendo que a outra metade se encontra 

acima desta. Relativamente ao desvio padrão, podemos observar que se trata de um valor 

bastante elevado apresentando uma enorme discrepância dos erros registados nesta avaliação. 

Para além disto, esta discrepância pode ser também visível entre o valor mínimo e o valor 

máximo dos erros registados nesta avaliação, visto que o valor mínimo é de 33 erros enquanto 

que o valor máximo é de 450 erros. 

Relativamente à categoria dos erros de contraste AA no sistema Android, é possível 

verificar que a média de erros se encontra nos 130 erros por aplicação móvel. É possível também 

verificar que embora a média se encontre nos 130 erros, a mediana obtida indica que metade da 

amostra se encontra nos 93 erros, sendo que a outra metade se encontra acima desta. 

Relativamente ao desvio padrão, podemos observar que se trata de um valor bastante elevado 

apresentando uma enorme discrepância dos erros registados nesta avaliação. Para além disto, 

esta discrepância pode ser também visível entre o valor mínimo e o valor máximo dos erros 

registados nesta avaliação, visto que o valor mínimo é de 35 erros enquanto que o valor máximo 

é de 255 erros. 

Relativamente à categoria dos erros de contraste AAA no sistema Android, é possível 

verificar que a média de erros se encontra nos 217 erros por aplicação móvel. É possível também 

verificar que a mediana obtida indica que metade da amostra se encontra nos 217 erros, sendo 

que a outra metade se encontra acima desta. Relativamente ao desvio padrão, podemos observar 

que se trata de um valor bastante elevado apresentando uma enorme discrepância dos erros 

registados nesta avaliação. Para além disto, esta discrepância pode ser também visível entre o 
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valor mínimo e o valor máximo dos erros registados nesta avaliação, visto que o valor mínimo 

é de136 erros enquanto que o valor máximo é de 274 erros. 

De maneira a que seja visível a distribuição das aplicações móveis avaliadas, tendo em 

conta os erros referentes aos requisitos de erros de tamanho de áreas selecionáveis, tamanho de 

botões de ação, espaçamento, contraste AA e AAA foi contabilizada o número de aplicações 

móveis com menor e maior número de erros que a média de erros calculada nesta avaliação 

através do Gráfico 4. 

 

 

Gráfico 4- Distribuição das aplicações no sistema Android quanto aos erros obtidos 

 

Pode-se então verificar que no caso dos erros de tamanho de áreas selecionáveis e de contraste 

AA, duas aplicações obtiveram erros superiores à média e três inferiores. Em relação aos 

requisitos dos erros de tamanho de botões de ação e espaçamento uma das aplicações obteve 

erros superiores à média e quatro inferiores. Por fim, três das aplicações obtiverem erros 

superiores à média e dois inferiores relativamente ao requisito erros de contraste AAA  

 

5.2. Resultados relativos aos requisitos qualitativos 

 

Relativamente aos resultados obtidos nos requisitos qualitativos, estes foram anexados 

pelos diferentes sistemas avaliados.  
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Seguidamente, é apresentada na Tabela 29 os resultados obtidos no sistema iOS. 

 

Tabela 29- Sumário dos resultados dos requisitos qualitativos no sistema iOS 

Sistema iOS 

Requisitos 
Verificação 

Sim Não 

REQ06 1 4 

REQ07 0 5 

REQ08 0 5 

REQ09 0 5 

REQ10 0 5 

REQ11 1 4 

REQ12 0 5 

REQ13 2 3 

REQ14 5 0 

REQ15 2 3 
 

Como referido anteriormente, as questões qualitativas foram analisadas e verificadas em 

todas as aplicações quanto à sua veracidade, começando por analisar os resultados obtidos nas 

aplicações no sistema iOS. Primeiramente o requisito REQ06, que diz respeito à presença de 

funcionalidades que permitam efetuar o aumento do tamanho do texto, pode-se verificar que 

apenas uma aplicação implementa esta funcionalidade sendo que as outras quatro não. Em 

relação ao REQ07, REQ08 e REQ09, que se referem à implementação das funcionalidades de 

zoom, modificação de conteúdo colorido para escala de cinza e inversão de cores na aplicação 

respetivamente, pode-se verificar que nenhuma das aplicações avaliadas apresentam estas 

funcionalidades. Em relação ao requisito REQ10, que se refere à possibilidade de retirar o 

realce de alguma informação, pode-se verificar que nenhuma das aplicações disponibiliza esta 

possibilidade. Relativamente ao requisito REQ11, que se refere à compatibilidade para com a 

funcionalidade “VoiceOver” pode-se verificar que apenas uma das aplicações é completamente 

compatível com esta. Em seguida, foi verificado o requisito REQ12, que se refere ao suporte 

das duas orientações, em que se pode constatar que nenhuma das aplicações suporta as duas 

orientações apenas suportando a orientação vertical. Relativamente ao requisito REQ13, que 

se refere à presença de descrição para elementos como imagens, podemos constatar que apenas 

uma das aplicações, nomeadamente a, respeita este requisito. De seguida, foi verificado o 

requisito REQ14, que se refere à perceção clara de que os elementos da aplicação permitem 

interação, pode-se verificar que todas as aplicações respeitam este requisito utilizando 
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diferentes formas de diferenciá-los. Por último, foi verificado o requisito REQ15, que se refere 

à presença de uma linguagem breve, simples e adequada para a leitura por parte de todas as 

pessoas, pode-se verificar que apenas duas aplicações respeitam este requisito disponibilizando 

um conteúdo reduzido e breve assim como poucas opções, mas as suficientes para o pretendido. 

Posteriormente, pode-se verificar os resultados obtidos no sistema Android através da Tabela 

30. 

Tabela 30- Sumário dos resultados dos requisitos qualitativos no sistema Android 

Sistema Android 

Requisitos 
Verificação 

Sim Não 

REQ06 1 4 

REQ07 0 5 

REQ08 0 5 

REQ09 0 5 

REQ10  0 5 

REQ11 1 4 

REQ12 0 5 

REQ13 1 4 

REQ14 5 0 

REQ15 2 3 

 

Primeiramente foi avaliado o requisito REQ06, que diz respeito à presença de 

funcionalidades que permitam efetuar o aumento do tamanho do texto, pode-se verificar que 

apenas uma das aplicações implementa esta funcionalidade, mais concretamente a “Município 

de Vila Real”. Em relação ao REQ07, REQ08 e REQ09, que se referem à implementação das 

funcionalidades de zoom, modificação de conteúdo colorido para escala de cinza e inversão de 

cores na aplicação respetivamente, pode-se verificar que nenhuma das aplicações avaliadas 

apresentam estas funcionalidades. Em relação ao requisito REQ10, que se refere à 

possibilidade de retirar o realce de alguma informação, pode-se verificar que nenhuma das 

aplicações disponibiliza esta possibilidade. Relativamente ao requisito REQ11, que se refere à 

compatibilidade para com a funcionalidade “TalkBack” pode-se verificar que apenas uma das 

aplicações é completamente compatível com esta. Em seguida, foi verificado o requisito 

REQ12, que se refere ao suporte das duas orientações, em que se pode constatar que nenhuma 

das aplicações suporta as duas orientações apenas suportando a orientação vertical. 

Relativamente ao requisito REQ13, que se refere à presença de descrição para elementos como 
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imagens, podemos constatar que apenas uma das aplicações, nomeadamente a, respeita este 

requisito. De seguida, foi verificado o requisito REQ14, que se refere à perceção clara de que 

os elementos da aplicação permitem interação, pode-se verificar que todas as aplicações 

respeitam este requisito utilizando diferentes formas de diferenciá-los. Por último, foi 

verificado o requisito REQ15, que se refere à presença de uma linguagem breve, simples e 

adequada para a leitura por parte de todas as pessoas, pode-se verificar que apenas duas 

aplicações respeitam este requisito disponibilizando um conteúdo reduzido e breve assim como 

poucas opções, mas as suficientes para o pretendido. 

 

5.3.  Discussão dos Resultados 

 

Dada por concluída esta análise estatística dos resultados obtidos da avaliação efetuada 

às aplicações móveis da administração pública portuguesa, pode-se primeiramente verificar que 

no geral estas aplicações apresentam classificações e resultados bastante insatisfatórios, o que 

nos permite informações sobre o estado em que se encontra a Acessibilidade nas aplicações 

móveis avaliadas atualmente. De um modo global, os resultados obtidos são insatisfatórios, 

observando-se um número global de erros bastante elevados em todos os requisitos 

quantitativos, bem como o não cumprimento da implementação de várias funcionalidades nas 

aplicações nas questões qualitativas. Para além disto, as classificações alcançadas relativamente 

a estes requisitos são consequentemente negativas, sendo que no sistema iOS apenas a aplicação 

IRS 2017 obteve um resultado satisfatório com a classificação 4, e no sistema Android apenas 

as aplicações iMetro do Porto e IRS 2017 a obterem resultados positivos, nomeadamente um 

resultado bom com a classificação 5 e um resultado satisfatório com a classificação 4 

respetivamente. Relativamente aos requisitos qualitativos, pode-se constatar que primeiramente 

e observando os requisitos de disponibilidade de funcionalidades por parte das aplicações, 

apenas a aplicação Município de Vila Real disponibiliza uma funcionalidade de aumento de 

tamanho de contraste, mas as outras não providenciam qualquer funcionalidade. Embora os 

sistemas operativos dos dispositivos moveis disponibilizem estas funcionalidades aqui 

analisadas, a dificuldade e tempo perdido na configuração destas prejudicam o manuseamento 

destas aplicações por parte de pessoas com algum tipo de deficiência. 

Relativamente à compatibilidade com as funcionalidades em uso para efetuar a 

avaliação, foi possível constatar que apenas a aplicação IRS 2017 é totalmente compatível com 
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estas, permitindo a uma pessoa com deficiência tirar total proveito da utilização destas 

funcionalidades nos respetivos sistemas. No entanto, algumas das outras aplicações apresentam 

erros que não são considerados graves, nomeadamente erros de descrição em imagens e em 

slides, e por isso não prejudiciais para efetuar a avaliação, mas limitativos para pessoas com 

deficiências. Já a aplicação MySNS apresenta erros graves tornando as funcionalidades 

incompatíveis ou apresentando grandes dificuldades na sua utilização. Mais especificamente, 

no sistema Android as áreas selecionadas não são realçadas, ou seja, não é possível identificar 

os elementos que estão selecionados. Já no sistema iOS, embora a avaliação tenha sido efetuada 

sem problemas, é apresentado um erro de tradução de todo o conteúdo da aplicação visto que a 

funcionalidade traduz todo o conteúdo em língua inglesa e este mesmo conteúdo deveria estar 

em língua portuguesa. Isto pode dificultar a sua utilização, visto que nem todas as pessoas têm 

o conhecimento da língua estrangeira em questão. 

Quanto ao suporte das duas orientações (horizontal e vertical), foi possível verificar que 

nenhuma das aplicações, em nenhum dos sistemas, suporta estas orientações, sendo apenas 

permitido a orientação vertical. Esta limitação não permite que estas aplicações possam ser 

manuseadas de maneira a que os seus utilizadores escolham a melhor orientação que resulta 

melhor para estes, como por exemplo para colocarem os dispositivos, numa determinada 

orientação, numa cadeira de rodas. 

Relativamente à questão da disponibilização de texto descritivo para todo o conteúdo 

não textual, pode-se verificar que apenas uma aplicação respeita esta questão na integra. Tal 

como na questão da compatibilidade das funcionalidades acima mencionada, esta ausência 

limita a informação que chega aos utilizadores que utilizem estas funcionalidades como é o 

caso de pessoas com limitações visuais.  

Em relação à questão de perceção clara dos diferentes elementos de aplicação que 

permitem interação com o utilizador, pode-se verificar que todas as aplicações respeitam este 

requisito visto que, existe uma diferenciação através da implementação de diferentes formas, 

cores e realces de diferentes elementos interativos. Assim sendo, existe uma preocupação nesta 

questão, por parte dos programadores, em utilizar diferentes elementos comparativos para a 

diferenciação do conteúdo da aplicação. 

Por último, e analisando a questão da utilização de uma linguagem breve, simples e a 

um nível adequado de leitura para todas as pessoas, pode-se constatar que as aplicações iMetro 

do Porto e IRS 2017 tem em atenção este requisito. Isto pode ser constatado através da 

utilização de pouco texto, de informação breve e de pouco conteúdo ou opções dentro destas 
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aplicações. No entanto, as aplicações MySNS, MyADSE e Município de Vila Real, apresentam 

uma utilização extensa de opções assim como texto bastante alargado no conteúdo das mesmas, 

dificultando, de certa forma, a interação entre um utilizador, com algum tipo de deficiência, e 

a aplicação. De realçar, que as aplicações que obtiveram uma classificação mais baixa nos 

diferentes requisitos, dispõem de um número elevado de páginas ou opções, assim como 

informação, sendo possível afirmar que o número de erros está diretamente relacionado com o 

tamanho e complexidade da aplicação. 

A inexistência de requisitos legais que moderem o nível de Acessibilidade existente nas 

aplicações móveis torna-se mais um dos motivos para que o nível de satisfação com este tipo 

de Acessibilidade seja bastante insatisfatório, sendo que apenas existem recomendações dadas 

pela W3C, para o conteúdo móvel, e boas práticas dadas pela Google e Apple para o 

desenvolvimento das aplicações móveis. Ou seja, existe uma necessidade de implementar 

requisitos legais de modo a melhorar as condições de Acessibilidade existentes nas aplicações 

móveis. Uma das consequências desta inexistência de requisitos foi a necessidade da criação de 

um modelo de avaliação através da adaptação de várias recomendações mencionadas pela W3C 

no WCAG 2.0 para o conteúdo móvel, boas práticas disponibilizadas pela Android e Apple no 

desenvolvimento de aplicações e alguns requisitos de modelos de outros estudos também eles 

adaptados, de modo a formar um modelo válido. 

Visto que atualmente não existem quaisquer estudos de Acessibilidade nas aplicações 

móveis da administração pública portuguesa, torna-se difícil criar uma base de comparação com 

presente estudo. 

 

5.4.  Recomendações 

 

Ao existir uma evolução tecnológica crescente, a sociedade vai de encontro a esta, sendo 

que a interação com as TIC e o acesso à informação através dos dispositivos móveis se tenha 

tornado uma necessidade. Contudo, a sociedade é constituída por vários tipos de pessoas, quer 

com limitações, deficiências ou necessidades, quer por pessoas que possuam todas as suas 

capacidades, sendo que existe a necessidade de implementar orientações e obrigações de modo 

a permitir a existência de Acessibilidade, ou seja, que permita o uso destas aplicações a toda e 

qualquer pessoa. Assim sendo, a criação de requisitos legais para posterior implementação e 

adoção deve ser um projeto a ser feito, sendo que serão deixadas algumas recomendações: 



 

102 
 

 

• Realizar ou encomendar um estudo aprofundado quanto à realidade da Acessibilidade 

nas aplicações moveis na administração publica portuguesa; 

• Estender a monitorização atual à Acessibilidade nas aplicações móveis da administração 

pública, por parte das entidades responsáveis, de maneira a tomarem medidas corretivas 

adequadas quando não haja cumprimento da legislação assim como, caso seja possível, 

verificar as razões pela qual existe incumprimento. 

• Adoção de uma legislação que incentive a Acessibilidade em todas as aplicações 

móveis. 

• Adoção de diretrizes que especifiquem detalhadamente e profundamente o que deve ser 

implementado de maneira a tornar o conteúdo acessível, bem como a atribuição de um 

nível de conformidade a essas diretrizes. 

 

Para além disto, e depois de retiradas os resultados das avaliações às diferentes questões 

é necessário ter em atenção algumas destas. É recomendado que no desenvolvimento destas 

aplicações, se tenham em conta questões importantes como:  

 

• O tamanho dos elementos que permitam interação com o utilizador respeite o valor 

mínimo de 9x9mm; 

• O espaçamento entre estes elementos seja de no mínimo 2mm; 

• O contraste deve respeitar no mínimo o rácio de contraste 4.5:1; 

• Implementação de um conteúdo breve e simples para uma fácil leitura; 

• Implementação das funcionalidades; 
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6 
6. Conclusão 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do estudo realizado. Este capítulo é 

constituído por três seções. Na secção 6.1 são apresentadas todas limitações encontradas na 

elaboração do presente estudo. Seguidamente, na secção 6.2 são expostos os contributos assim 

como sugestões para trabalho futuro. Por fim, na secção 6.3 são apresentadas as considerações 

finais. 

 

6.1.  Limitações do Estudo 

 

Ao longo deste estudo, foram encontradas várias limitações relativas à avaliação da 

Acessibilidade nas aplicações móveis. Estas foram, primeiramente, a não existência de 

requisitos próprios da Acessibilidade nas aplicações móveis, apenas existindo recomendações 

por parte da W3C e boas praticas por parte da Google e Apple. Para além disto, não existem 

legislações em Portugal que incentivem a Acessibilidade nas aplicações móveis, bem como 

estudos efetuados sobre a Acessibilidade nas aplicações móveis pelo que à partida já se iriam 

perspetivar dificuldades. Pelo facto de também não existirem outros estudos em Portugal, bem 

como estudos credíveis mundialmente, não foi possível efetuar uma comparação de resultados 

ou até mesmo adotar possíveis modelos de avaliação. Ainda no processo de avaliação, e 

contrariamente ao que acontece na Acessibilidade Web, não existem ferramentas de avaliação 

automática que realizem uma avaliação completa da Acessibilidade nas aplicações móveis pelo 

que foi necessário utilizar, na sua maioria, um método de avaliação manual. 
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6.2.  Contributos e Trabalho futuro 

 

Inicialmente foram definidas um conjunto de ações a serem realizadas para que assim 

fosse possível atingir os objetivos propostos no início deste estudo. Este conjunto de ações é 

constituído pelos seguintes elementos: 

 

• Fazer o levantamento da bibliografia científica relativa à Acessibilidade nas 

aplicações móveis para compreender o estado da arte. 

• Estudar as normas existentes, dedicadas às aplicações móveis, para posterior 

aplicação no estudo a realizar. 

• Análise do grau de cumprimento das principais aplicações (Sistema Android e 

iOS) oferecidas pelas instituições da Administração Pública Portuguesa. 

• Estabelecer um conjunto de recomendações resultantes do estudo elaborado. 

 

Tendo em conta que o estudo inicialmente proposto sobre a Acessibilidade nas 

aplicações móveis, a luz do nosso conhecimento, é o primeiro a ser executado em Portugal, leva 

a crer que o seu conteúdo poderá ajudar, de alguma maneira, na consciencialização do estado 

da Acessibilidade das aplicações móveis da administração pública portuguesa. Posto isto, é 

possível que esta consciencialização leve à tomada de medidas que tornem as aplicações mais 

acessíveis a todas, com especial atenção, a aquelas que possuam alguma deficiência ou 

incapacidade. Para isso, existe a necessidade de efetuar uma avaliação periódica do estado de 

Acessibilidade, sendo que esta avaliação poderá passar pelo modelo de avaliação apresentado 

neste estudo. Assim sendo, serão observadas questões quantitativas e qualitativas, avaliadas de 

maneiras distintas para que se possa dar um parecer do estado de Acessibilidade. Pretende-se 

então que sejam efetuadas alterações nas aplicações móveis de acordo com os resultados 

obtidos através deste modelo de avaliação. 

Relativamente a trabalho futuro, pretende-se alargar o estudo a mais aplicações, de 

outros setores, para posterior melhoria das condições de Acessibilidade existentes.  
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6.3.  Considerações Finais 

 

O objetivo principal deste trabalho foi, embora com algumas limitações, atingido, pelo 

que foram avaliadas cinco aplicações móveis da Administração Pública Portuguesa. Duas das 

grandes razões para esta limitação foram o facto de ainda não existirem requisitos legais a serem 

seguidos, nem existirem aplicações ou ferramentas que façam uma avaliação automática da 

Acessibilidade nas aplicações móveis. Foi, por isso necessário efetuar uma avaliação 

maioritariamente manual através de uma adaptação de alguns requisitos e boas práticas para 

efetuar um modelo de avaliação destas mesmas aplicações. Para além disto, e embora tenham 

sido utilizadas funcionalidades de auxílio para esta avaliação, foi necessário efetuar uma 

avaliação manual de todas as aplicações. Mesmo com estas limitações, conseguimos efetuar a 

avaliação a que nos tínhamos proposto obtendo resultados bastante insatisfatórios a todos os 

níveis. Isto, evidencia que é urgente que sejam implementados requisitos e pontos de 

conformidade tal como existe para a Acessibilidade Web. Podemos ainda constatar que as 

aplicações que apresentam um maior número de páginas e informação são as que apresentam 

um maior número de erros e consequentemente uma classificação mais baixa, do que aquelas 

que não apresentam um número tão elevado de páginas e informação. Isto pode ser verificado 

nos valores elevados de desvio padrão encontrados em requisitos como tamanho de áreas 

selecionáveis e espaçamento entre elementos. O que demonstra uma clara influência do número 

de opções e informação presentes nas aplicações no número de erros de Acessibilidade que 

foram detetados e apresentados no presente estudo. 

Em jeito de conclusão, apesar das limitações encontradas durante o estudo, todos os 

objetivos estabelecidos inicialmente foram cumpridos, esperando assim que com estes 

resultados, tenha sido possível contribuir para uma melhoria do conhecimento do estado atual 

da Acessibilidade nas aplicações móveis e que este sirva de exemplo para futuros estudos sobre 

esta temática. 
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