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Re 
Resumo 

Com a crescente utilização dos smartphones na vida quotidiana das pessoas, a 

Acessibilidade Móvel passou a constituir um fator fundamental para estas. O setor do turismo 

é um dos setores que mais beneficiou deste crescimento, mas ainda não conseguiu alcançar o 

seu máximo potencial, uma vez que a acessibilidade ainda não foi totalmente explorada.  

O presente estudo constitui uma contribuição para avaliar a acessibilidade das 

aplicações móveis no setor do turismo, tendo em conta as recomendações WCAG 2.1, as Boas 

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

revisão aprofundada da literatura sobre o tema. Posteriormente, foram selecionadas ferramentas 

que permitissem realizar uma avaliação automática e completa da acessibilidade das aplicações 

móveis selecionadas para o estudo. Como apenas foi encontrada uma ferramenta no sistema 

operativo Android que permite efetuar um teste a alguns pontos de acessibilidade, tornou-se 

imprescindível a realização de uma avaliação manual. Esta avaliação foi concretizada através 

das funcionalidades e ferramentas presentes nos sistemas operativos móveis, nomeadamente o 

TalkBack e a Accessibility Scanner no caso do Android e o VoiceOver e o Pixel Picker no caso 

do iOS. De modo a obter uma avaliação mais aprofundada da acessibilidade das aplicações 

móveis selecionadas, foi empregue uma avaliação quantitativa e qualitativa. Como tal, foi 

utilizada uma escala de Likert (de 1 a 7) e uma análise descritiva do comportamento dos 

requisitos e das consequências inerentes a este. Através dos resultados obtidos nas questões 

quantitativas foi possível concluir que existem resultados insatisfatórios de acessibilidade nas 

aplicações avaliadas. Em relação aos requisitos qualitativos, constatou-se que nenhuma das 

aplicações cumpre na totalidade as normas de acessibilidade. Assim sendo, podemos afirmar 

que existe um número global de erros e incumprimentos elevados das normas de acessibilidade 

por parte do setor do Turismo para as suas aplicações móveis. 
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Ab 
Abstract 

With the increasing use of smartphones in people's daily lives, Mobile Accessibility has 

become a key factor for them. The tourism sector is one of the sectors that has benefited the 

most from this growth but has not yet reached its full potential as accessibility has not yet been 

fully exploited. 

This study contributes to evaluate the accessibility of mobile applications in the tourism 

sector, taking into account the WCAG 2.1 recommendations, Apple and Google Good Practices 

and other studies on the subject. To this end, a thorough review of the literature on the subject 

was performed. Subsequently, tools were selected to allow an automatic and complete 

assessement of the accessibility of the mobile applications selected for the study. Since only 

one tool was found in the Android operating system that allows a test to be made to some 

accessibility points, it was essential to perform a manual evaluation. This evaluation was 

accomplished through the features and tools present in mobile operating systems, namely 

TalkBack and Accessibility Scanner for Android and VoiceOver and Pixel Picker for iOS. In 

order to further assess the accessibility of selected mobile applications, a quantitative and 

qualitative assessment was employed. As such, a Likert scale (from 1 to 7) and a descriptive 

analysis of the behavior of the requirements and their inherent consequences were used. 

Through the results obtained in the quantitative questions it was possible to conclude that there 

are unsatisfactory results of accessibility in the evaluated applications. Regarding the 

qualitative requirements, it was found that none of the applications fully comply with 

accessibility standards. Therefore, we can state that there is a global number of errors and high 

non-compliance with accessibility standards by the tourism industry for its mobile applications.  
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1. Introdução 

Com a globalização e as mudanças de cenário a ocorrerem de forma rápida, a sociedade 

está cada vez mais exigente e procura otimizar o seu tempo da melhor forma. Desse modo, as 

empresas estão a adotar com cada vez mais frequência as aplicações móveis, que oferecem 

maior comodidade, visto que os clientes podem tirar as suas dúvidas, conhecer melhor os 

serviços oferecidos e até mesmo fazer compras diretamente através do seu smartphone 

(Oliveira, 2017). Para além disso, as aplicações móveis têm ainda o poder de promover a 

empresa, despertando interesse dos utilizadores pela marca (Oliveira, 2017). 

No entanto, estas aplicações não afetam apenas a vida quotidiana dos utilizadores, mas 

também inúmeras indústrias, como por exemplo a do turismo. A criação de aplicações móveis 

turísticas facilita a integração do turista e, portanto, melhora a experiência e o poder de atração 

do destino (Muñoz, & Sánchez, 2015).  

Existe uma percentagem de utilizadores que não tem sido devidamente valorizada: as 

pessoas com deficiência. Estas podem constituir um segmento de mercado significativo para a 

indústria do turismo (Rodriguez-Sanchez, Moreno-Alvarez, Martin, Borromeo, & Hernandez-

Tamames, 2014). Posto isto, é fundamental que tanto os programadores, como os designers das 

aplicações móveis considerem a acessibilidade destas para este tipo de utilizadores, uma vez 

que estes, mesmo em tarefas consideradas simples pelos outros, encontram dificuldades com as 

quais têm de lidar (Couceiro, 2018). A acessibilidade nas aplicações móveis significa que a 

aplicação, os serviços e o conteúdo fornecidos por esta são acessíveis ao utilizador em tempo 

real.  

A fim de alcançar uma melhor acessibilidade para as aplicações móveis, os designers e 

os programadores precisam de desenvolvê-las de acordo com as normas de acessibilidade, 

como é o caso das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). As WCAG são 

desenvolvidas através do World Wide Web Consortium (W3C) em cooperação com indivíduos 

e organizações de todo o mundo, com o objetivo de fornecer uma norma para a acessibilidade 
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das aplicações móveis que atenda às necessidades dos indivíduos, organizações e governos 

internacionais (W3C, 2017a). 

 

  Enquadramento 

O estabelecimento das tecnologias móveis em todo o mundo nos últimos anos é 

inquestionável (Zarmpou, Drosopoulou, & Vlachopoulou, 2013). O conceito de estar conectado 

de forma omnipresente levou ao florescimento das aplicações móveis, que visam satisfazer uma 

ampla variedade de necessidades. Entre os vários domínios de atuação dos negócios das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), o turismo é dos mais destacados. Os serviços 

móveis elevam a expectativa das empresas ao abrir novos canais de prestação de serviços e 

atrair massivamente as pessoas através da objetividade da comunicação móvel (Zarmpou, 

Drosopoulou, & Vlachopoulou, 2013). As TIC representam um estímulo fundamental para a 

inovação no turismo e investigam os produtos emergentes e os métodos de entrega (Hjalager, 

2010). De acordo com Wee (2016), as TIC permitem que as pessoas planeiem mais facilmente 

e melhorem as suas viagens e, ainda o seu cronograma de atividades, antes e durante a viagem.  

Embora o turismo seja um direito de todos, nem todas as pessoas conseguem usufruir 

deste, nomeadamente as pessoas com deficiência, sejam estas motoras, cognitivas ou sensoriais 

(Domingues, & Carvalho, 2013). Mesmo as aplicações móveis do setor do turismo não são 

adequadas para estes indivíduos. Na Europa existem 80 milhões de pessoas com deficiência 

(EU-FRA, n.d.) e, em Portugal, cerca de 10% da população apresenta um tipo de limitação, 

deficiência ou incapacidade (INE, 2011). 

A fim de alcançar uma melhor acessibilidade para as aplicações móveis, os designers e 

os programadores precisam de desenvolvê-las de acordo com as diretrizes de acessibilidade, 

como é o caso das Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). As WCAG são 

desenvolvidas através do World Wide Web Consortium (W3C) em cooperação com indivíduos 

e organizações de todo o mundo, com o objetivo de fornecer uma norma para a acessibilidade 

das aplicações móveis que atenda às necessidades dos indivíduos, organizações e governos 

internacionais (W3C, 2017a). 

Assim sendo, torna-se importante avaliar a acessibilidade das aplicações móveis 

portuguesas no setor do turismo, bem como possíveis recomendações para tornar estas 

acessíveis, beneficiando os indivíduos portadores de deficiência e as empresas do setor do 

turismo. 
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  Motivações, objetivos e contributos 

Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2008), o termo “deficiente” inclui indivíduos que possuem deficiências físicas, 

mentais, cognitivas ou sensoriais a longo prazo que, em interação com várias barreiras, podem 

dificultar a sua participação efetiva na sociedade em igualdade de condições com os demais. 

Embora a incapacidade possa ter consequências dramáticas para o indivíduo, a deficiência não 

deve, por natureza, reduzir a participação de um indivíduo na comunidade em qualquer área da 

sua escolha (Darcy, & Dickson, 2009). De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 

estima-se que aproximadamente 15% da população mundial é portadora de deficiência (WHO, 

2017) e, em Portugal, cerca de 10% da população apresenta um tipo de limitação, deficiência 

ou incapacidade (INE, 2011). No entanto, a deficiência não é um conceito homogéneo e, 

dependendo do tipo de deficiência, as pessoas têm diferentes níveis de requisitos de 

acessibilidade (Darcy, & Buhalis, 2011). 

Como as aplicações móveis estão a ser adotadas cada vez mais pelas empresas (Oliveira, 

2017), especialmente pelo setor do turismo (Gupta, Dogra, & George, 2018), é importante 

avaliar se estas são acessíveis para os utilizadores com deficiência. Em 2016, as viagens e o 

turismo geraram 8.4% do Produto Interno Bruto (PIB) (WTTC, n.d.) e, até 2020, de acordo com 

algumas estimativas, 25% dos gastos com viagens e lazer virão de pessoas com algum tipo de 

deficiência (Graham, 2013). Para estes turistas, é fundamental saber antecipadamente como as 

suas necessidades podem ser satisfeitas no local que pretendem visitar, até porque alguns 

estudos apontam para o facto de que estes evitam viajar porque desconhecem informações vitais 

para fazê-lo com segurança (Graham, 2013). Para isso, as aplicações móveis, em particular, 

podem desempenhar um papel decisivo (Ribeiro, Metrôlho, Leal, Martins, & Bastos, 2018). 

Posto isto, o principal objetivo desta investigação consiste em avaliar a acessibilidade 

nas aplicações móveis no setor do turismo. Para além disso, também foram definidos três 

objetivos específicos: 

1. Verificar se existem diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em diferentes 

sistemas operativos móveis; 

2. Verificar se existem diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em smartphones 

com diferentes tamanhos de ecrã; 

3. Verificar se existem diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em smartphones 

em diferentes versões no mesmo sistema operativo móvel. 
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  Estrutura da dissertação 

A presente dissertação é constituída por seis capítulos, sendo que o primeiro introduz o 

tema da investigação, as motivações e os objetivos da mesma.  

No segundo capítulo é desenvolvida uma revisão de literatura, abordando os vários 

temas que constituem a dissertação: acessibilidade, smartphone e aplicações móveis, normas 

de acessibilidade e o turismo. 

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia utilizada na investigação. Como tal, é 

definido o método de avaliação, o grupo-alvo de avaliação, as aplicações móveis existentes para 

a avaliação de acessibilidade destas, a bateria de testes criada pelo investigador para avaliar a 

acessibilidade das aplicações móveis, bem como as características dos dispositivos e ambiente 

de avaliação.  

No quarto capítulo, são apresentados os resultados obtidos na avaliação das aplicações 

móveis. 

No quinto capítulo é apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos no capítulo 

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

e a elaboração de cálculos estatísticos. 

Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões do estudo, bem como os seus 

principais contributos e limitações. Além disso, são elaboradas recomendações futuras sobre o 

tema. 
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2. Revisão bibliográfica 

No presente capítulo procurou-se reunir e definir um conjunto de conceitos teóricos que 

estão relacionados com o tema da dissertação. Esta descrição de conceitos revelou-se de 

extrema importância por dois motivos: o primeiro está ligado ao mercado das tecnologias de 

informação. Como este mercado se encontra em constante evolução, torna-se relevante apontar 

alguns conceitos da forma mais atualizada possível. Em segundo lugar, possibilita ao leitor uma 

melhor compreensão dos capítulos seguintes.  

Assim sendo, neste capítulo será abordado o conceito de Acessibilidade de uma forma 

geral, partindo para uma especificação sobre as diferentes legislações existentes sobre este 

conceito em vários pontos do mundo, a Acessibilidade Digital e ainda a relação entre a 

Acessibilidade, o smartphone e as aplicações móveis. Também serão abordadas as normas de 

acessibilidade, nomeadamente as Normas WCAG (W3C), as Boas Práticas para o Android e 

para o iOS, terminando com uma breve reflexão sobre ambas. Por fim, será ainda apresentado 

o conceito de Turismo, abordando igualmente o conceito de Turismo Acessível, bem como a 

sua relação com o smartphone.  

 

  Acessibilidade 

A acessibilidade não é um conceito novo. Em 1959, Hansen definiu acessibilidade como 

a facilidade de alcançar bens, serviços, atividades e destinos, que juntos são chamados de 

oportunidades (Hansen, 1959). Ao longo dos anos foram surgindo outras definições sobre este 

tema, tais como “A Acessibilidade consiste na facilidade de acesso e de uso de ambientes, 

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

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

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

informação, comunicação, mobilidade e manipulação” (Godinho, 2010).  
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Apesar de não existir uma definição universal de acessibilidade, o seu objetivo é visto 

como unânime pela literatura, ou seja, permitir que todos os cidadãos participem ativamente na 

sociedade. 

Este termo não é unicamente um problema social, nem diz respeito apenas ao ambiente 

construído e às barreiras físicas. Darcy (1998) chama a atenção, em particular, para os requisitos 

sensoriais, especialmente importantes para aqueles que possuem incapacidades auditivas e/ou 

visuais, e para os requisitos associados à comunicação, que compreendem aqueles que têm 

dificuldades na fala, na escrita, e/ou na linguagem. 

 

2.1.1.  Acessibilidade no mundo 

Existem vários decretos-lei sobre acessibilidade por todo o mundo que ajudaram na 

integração dos cidadãos portadores de deficiência na sociedade. Assim sendo, nas seguintes 

secções são apresentados alguns desses decretos-lei em diversos países, instituições e 

organizações que nos permitem compreender a forma como estes procuraram combater as 

diferenças. 

 

2.1.1.1.  Acessibilidade em Portugal 

Foi com a criação do Decreto-Lei nº 43/82 que o Governo Português mostrou, pela 

primeira vez, interesse na acessibilidade. Este decreto consistia numa série de medidas para 

combater as limitações de movimentação especialmente de ordem arquitetónica a cidadãos com 

limitações de movimentação (DRE, 1982).  

Desde então, surgiram outros decretos referentes à acessibilidade (Decreto-Lei n.º 172-

H/86, Decreto-Lei n.º 123/97, Decreto-Lei n.º 163/2006, Decreto-Lei n.º 136/2014), tendo 

como objetivo comum a melhoria das regras de acessibilidade nos edifícios que recebem o 

público, via pública e edifícios habitacionais (DRE, 1986; DRE, 1997; DRE, 2006; DRE, 2014). 

Isto veio melhorar substancialmente a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente dos 

indivíduos com deficiência motora. Todavia, a implementação destas medidas não apresentou 

benefícios significativos para os sujeitos com outros tipos de deficiência (por exemplo, 

intelectual, auditiva e visual). 

Por fim, em 2018, surgiu o Decreto-Lei n.º 83/2018 que define os requisitos de 

acessibilidade dos sítios Web e das aplicações móveis de organismos públicos (DRE, 2018). 
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2.1.1.2.  Acessibilidade segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou um núcleo de 

direitos inerentes a todo e qualquer ser humano, independentemente da sua nacionalidade, sexo, 

idade, raça, credo ou condição pessoal e social (Lopes, 2009). Com a aclamação universal da 

dignidade humana como valor, começaram as críticas referentes ao isolamento das pessoas com 

deficiência. Os defensores e estudiosos dos direitos humanos passaram a preocupar-se com a 

integração das pessoas com deficiência nas suas comunidades e com a necessidade de afirmação 

dos seus direitos (Lopes, 2009). Em 1975, a ONU publicou a Declaração dos Direitos do 

Deficiente, pretendendo que o documento garantisse a proteção desses direitos. Definiram 

“pessoas portadoras de deficiência” como aqueles que são incapazes de garantir por conta 

própria as necessidades de uma vida normal, individual e social, por conta de uma deficiência 

(Assembly, Persons, & Educational, 2014). 

 

2.1.1.3.  Acessibilidade nos Estados Unidos da América (EUA) 

Em 1973, com a criação da Secção 504 da Lei da Reabilitação (Rehabilitation Act), 

foram feitas adaptações no ensino superior de forma a não excluir qualquer cidadão (DoJ, 

2017). Em 1980, os EUA também criaram a Lei dos Americanos com Deficiências (Americans 

with Disabilities - ADA), uma lei que tinha como objetivo reduzir a discriminação (proibindo-

a) e promovendo a acessibilidade no trabalho (U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission, n.d.). 

Por fim, em 2017, este país criou as Normas e Diretrizes das Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC) (Information and Communication Technology (ICT) Standards and 

Guidelines), garantindo assim que as tecnologias de informação e comunicação cobertas pelos 

respetivos estatutos fossem acessíveis e utilizáveis por indivíduos com deficiências (Creagan, 

& Bailey, 2017).  

 

2.1.1.4.  Acessibilidade no Brasil 

Em 1989, o Estado Brasileiro aprovou a Lei nº 7.853/89 e transferiu para os estados e 

municípios a responsabilidade pela adoção de normas que eliminassem as barreiras de acesso 

dos portadores de deficiência a edifícios públicos, espaços urbanos e meios de transportes 

(França, & Pagliuca, 2008). Em 1999, destacou-se a criação do Decreto nº 3.298/99 que 

assegurava o acesso no campo da saúde, habilitação e reabilitação profissional, educação, 
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trabalho, cultura, desporto, turismo e lazer (França, & Pagliuca, 2008). Em 2000, foi 

proclamada a Lei nº 10.098/2000 que determina a promoção da acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida (França, & Pagliuca, 2008). 

Em 2015, com a criação da Lei nº 13.146, instituiu-se a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência. Esta lei visou assegurar e promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania (Lei nº 13.146, 2015). 

 

2.1.1.5.  Acessibilidade no Reino Unido 

Em 1995, foi criado a Lei de Discriminação por Deficiência (Disability Discrimination 

Act) que representa uma tentativa legislativa de combater a discriminação contra pessoas com 

deficiência em várias áreas, tais com o emprego, o acesso a bens, instalações e serviços, a venda 

e arrendamento de terras e propriedades, o acesso ao transporte público e a educação (Madigan 

& Milner, 1999). 

Em 2018, foram criados os Regulamentos de Acessibilidade dos Órgãos Públicos do 

Setor Público (Websites e Aplicações Móveis) (The Public Sector Bodies (Websites and Mobile 

Applications) Accessibility Regulations), que impõem a obrigação aos organismos do sector 

público de tornar os seus Websites e aplicações móveis mais acessíveis, na medida em que isso 

não imponha encargos desproporcionados (Public Sector Bodies, 2018). Para além disso, 

também contém uma obrigação adicional para os órgãos do setor público publicarem uma 

declaração de acessibilidade sobre a conformidade com o requisito de acessibilidade e manter 

essa declaração sob revisão regular (Public Sector Bodies, 2018). 

 

2.1.2.  Acessibilidade digital 

A Acessibilidade associada às tecnologias de informação começou a ganhar 

importância, em 1999, com a criação da Iniciativa Nacional para Cidadãos com Necessidades 

Especiais na Sociedade da Informação (DRE, 1999a). Esta iniciativa permitiu apoiar a 

utilização total das tecnologias de informação por parte dos cidadãos portadores de deficiências 

e as pessoas idosas, melhorando a sua qualidade de vida e conseguindo uma melhor integração 

na sociedade atual (DRE, 1999b).  

De acordo com Gonçalves, Martins, Branco e Barroso (2013), a implementação da 

acessibilidade Web consiste em permitir que todas as pessoas portadoras de deficiência, 
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incapacidade ou limitação possam perceber, compreender, navegar e interagir com a Web. 

Assim sendo, os Websites auxiliam o acesso a atividades sociais e económicas. A maneira como 

estes são projetados pode ter um impacto enorme em muitos utilizadores com deficiências 

(Khetarpal, 2015), permitindo que estes cidadãos possam realmente ser integrados, e 

integrarem-se eles próprios, na sociedade que os rodeia (Brewer, 2004). 

No entanto, após mais de uma década de desenvolvimento da Web, grande parte desta 

permanece inacessível para pessoas com deficiência, apesar da consolidação dos padrões de 

acessibilidade da mesma e da promulgação de uma forte legislação de discriminação por 

deficiência em muitos países ocidentais (Adam & Kreps, 2006). De acordo com um estudo 

realizado no Reino Unido sobre acessibilidade de Websites públicos, menos de 20% dos 

mesmos asseguram os padrões básicos de acessibilidade num espectro de deficiências incluindo 

deficiências auditivas, motoras e visuais (Disability Rights Commission, 2004). 

 

2.1.3.  Smartphone e aplicações móveis 

O smartphone é considerado um telemóvel com recursos avançados, que executa um 

sistema operativo identificável que permite aos utilizadores aumentar a sua funcionalidade com 

aplicações de terceiros disponíveis num repositório de aplicações (Theoharidou, Mylonas, & 

Gritzalis, 2012). Assim, os smartphones devem incluir um hardware sofisticado com recursos 

de processamento avançados e recursos de conetividade múltiplos (por exemplo, o Wi-Fi). Para 

além disso, o sistema operacional deve ser claramente identificável, como por exemplo, 

Android, Windows Phone e iOS da Apple (Theoharidou, Mylonas, & Gritzalis, 2012). Por fim, 

o sistema operacional deve permitir a instalação de aplicações de terceiros a partir de 

repositórios de aplicações, tais como o Google Play Store, a Microsoft Store e a Apple Store 

(Theoharidou, Mylonas, & Gritzalis, 2012). Segundo Purcell, Entner e Henderson (2010), uma 

aplicação móvel pode ser definida como uma aplicação de software projetado para um sistema 

operativo do dispositivo móvel e que amplia os recursos do dispositivo, permitindo que os 

utilizadores executem tarefas específicas. 

O primeiro telemóvel considerado um smartphone, o Simon, foi desenvolvido pela 

IBM, em 1992 (Coutinho, 2014). Este possuía um ecrã touchscreen (sensível ao toque) e um 

teclado que permitia ao utilizador receber e enviar mensagens de fax (além de e-mails), algo 

que era extremamente revolucionário para a época (Coutinho, 2014).  No entanto, o Simon não 

teve muito sucesso entre os seus utilizadores, sendo retirado do mercado pela IBM mais cedo 
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do que o planeado. Ao longo dos anos, diversos smartphones foram surgindo, no entanto, só 

em 2007, houve uma revolução com a criação do primeiro iPhone. Este foi o momento em que 

pela primeira vez a indústria introduziu o smartphone para o mercado do consumidor (Querashi, 

2012). O primeiro iPhone incluía recursos avançados não encontrados anteriormente nos 

smartphones existentes, tais como memória de armazenamento (inicialmente 8 gigabytes), 

página completa de um Website, suportava a leitura de arquivos PDF no browser Safari, 

reprodutor multimédia, Google Maps e uma interface de utilizador inovadora (Oehler, Smith, 

& Toney, 2010). No final do mesmo ano, a Google revelou o seu sistema operativo – o Android 

– com a intenção de se inserir no mercado de smartphones do consumidor.  Nessa época os 

fabricantes de smartphones preocuparam-se em conseguir introduzir características atrativas 

para o consumidor - por exemplo, e-mail, recursos de multimédia, acesso à Internet - e, ao 

mesmo tempo, tentar manter um custo acessível de forma a atrair cada vez mais clientes 

(Querashi, 2012; Ziegler, 2018). Desde esse momento até aos dias de hoje, os fabricantes têm 

apresentado modelos com diferentes melhorias ao nível de qualidade de ecrã, de velocidade de 

processamento, de armazenamento, duração da bateria, melhorias na interface do utilizador e, 

principalmente, atualizar o sistema operativo de forma a que seja possível oferecer cada vez 

mais recursos atrativos (Sarwar, & Soomro, 2013). 

Com a globalização e as mudanças de cenário a ocorrerem de forma rápida, a sociedade 

está cada vez mais exigente e procura otimizar o seu tempo da melhor forma. Dessa forma, as 

empresas estão a adotar com cada vez maior frequência as aplicações móveis, que oferecem 

maior comodidade, visto que os clientes podem tirar as suas dúvidas, conhecer melhor os 

serviços oferecidos e até mesmo fazer compras diretamente através do seu smartphone 

(Oliveira, 2017). Para além disso, as aplicações móveis têm ainda o poder de promover a 

empresa, despertando interesse dos utilizadores pela marca (Oliveira, 2017). 

No entanto, também é crucial abordarmos a acessibilidade nas aplicações móveis. De 

acordo com a definição da Apple (Jiménez, & Ripoll, 2017), “uma aplicação móvel é acessível 

quando todos os elementos da interface do utilizador com os quais os mesmos podem interagir 

estão acessíveis. Um elemento da interface do utilizador é acessível quando indica corretamente 

que é um elemento de acessibilidade”. Segundo González (2013), essa definição refere-se ao 

facto de que os elementos que compõem a interface do utilizador devem oferecer determinadas 

informações para que os serviços de acessibilidade que funcionam no sistema operativo ou 

produtos de suporte (software ou hardware), possam interagir corretamente e permitir o acesso 

do utilizador ao dispositivo. Assim, pode-se afirmar que uma aplicação móvel é acessível 
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quando qualquer utilizador, independentemente da sua diversidade funcional, pode utilizá-lo 

no seu dispositivo móvel de forma satisfatória. 

Devido ao aumento de smartphones, existem muitos grupos sociais que fazem uso 

destes, entre eles pessoas com deficiência. Esse grupo social faz uso intensivo desse tipo de 

dispositivo, uma vez que ajuda a superar muitas das barreiras estabelecidas na sociedade (Rios, 

Garcia, Garcia-Cabot, de Marcos, Oton, Gutiérrez, Magen, 2012). Para que uma pessoa 

portadora de deficiência possa aceder aos conteúdos disponíveis nas aplicações móveis, estas 

devem estar acessíveis. Além disso, ao falarmos sobre a acessibilidade em dispositivos móveis 

também estamos a fazer referência ao design do dispositivo quanto às suas aplicações, já que 

ambos permitirão que os utilizadores percebam, naveguem e interajam com o dispositivo sem 

qualquer tipo de barreira (Rios, Garcia, Garcia-Cabot, de Marcos, Oton, Gutiérrez, Magen, 

2012).   

 

  Normas de acessibilidade 

A criação de normas de acessibilidade é um requisito fundamental para que todos os 

cidadãos, especialmente aqueles com algum tipo de deficiência, tenham acesso à informação 

ou aos serviços disponibilizados na Internet. Assim sendo, os programadores seguem um 

conjunto de procedimentos padronizados, permitindo um conteúdo acessível para todos. Nas 

secções seguintes serão apresentadas as diretrizes mais significativas a nível mundial. 

 

2.2.1.  Normas WCAG – W3C 

As Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) são desenvolvidas através do World 

Wide Web Consortium (W3C) em cooperação com indivíduos e organizações de todo o mundo, 

com o objetivo de fornecer uma norma para a acessibilidade Web que atenda às necessidades 

dos indivíduos, organizações e governos internacionais (W3C, 2017a). Os documentos das 

WCAG explicam como tornar o conteúdo da Web mais acessível para pessoas com deficiência, 

incluindo cegueira e baixa visão, surdez e perda auditiva, limitação de movimentos, 

dificuldades de fala, fotossensibilidade e limitações cognitivas. No entanto, não abordam todas 

as necessidades dos utilizadores com essas deficiências. Essas diretrizes abordam a 

acessibilidade do conteúdo da Web em computadores pessoais, tablets e dispositivos móveis. 

Seguir essas diretrizes também tornará o conteúdo da Web mais utilizável para os utilizadores 

em geral (W3C, 2018). 
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Atualmente, as WCAG 2.1 são as normas que são consideradas pelo consórcio a serem 

seguidas. Estas constituem-se normas estáveis e de referência, contendo 13 diretrizes, 

respetivamente. Estas são organizadas em quatro princípios (W3C, 2018):  

a) Percetível: a informação e os componentes da interface de utilizador têm de ser 

apresentados aos utilizadores de forma a que estes possam compreender a informação 

apresentada. Além disso, esta tem de estar visível a todos os sentidos dos utilizadores. 

b) Operável: os utilizadores têm de ser capazes de funcionar com os componentes da 

interface (esta não pode requerer uma interação que um utilizador não possa executar).  

c) Compreensível: os utilizadores têm de ser capazes de compreender a informação e o 

modo de funcionamento da interface de utilizador (os conteúdos ou o funcionamento 

não podem ir para além da sua compreensão). 

d) Robusto: os utilizadores têm de ser capazes de aceder aos conteúdos à medida que as 

tecnologias avançam (quando existe uma evolução das tecnologias e os agentes de 

utilizador, os conteúdos devem permanecer acessíveis). 

 

Cada um destes princípios apresenta determinadas diretrizes na Acessibilidade móvel. 

Em relação à percetibilidade, existem quatro diretrizes, sendo estas (W3C, 2018): 

 

i. Alternativas de Texto: fornecer alternativas de texto para qualquer conteúdo não 

textual, para que possa ser alterado para outras formas que os utilizadores 

necessitem, como letras grandes, braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples. 

ii. Mídia baseada no Tempo: fornecer alternativas para mídia baseada no tempo. 

iii. Adaptável: criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas (por 

exemplo, um layout mais simples) sem perder informação ou estrutura. 

iv. Distinguível: tornar mais fácil para os utilizadores verem e ouvirem o conteúdo, 

incluindo a separação do primeiro plano do plano de fundo. 

 

Em relação à operabilidade, existem cinco diretrizes, sendo estas (W3C, 2018):  

 

i. Teclado Acessível: disponibilizar todas as funcionalidades a partir de um teclado. 

ii. Tempo Suficiente: fornecer aos utilizadores tempo suficiente para ler e utilizar o 

conteúdo.  
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iii. Convulsões e Reações Físicas: não criar conteúdo de uma forma que seja conhecida 

por causar convulsões ou reações físicas. 

iv. Navegável: fornecer formas de ajudar os utilizadores a navegar, encontrar conteúdo 

e determinar onde estes estão.  

v. Modo de entrada de texto: tornar mais fácil para os utilizadores operarem a 

funcionalidade através de várias entradas, além do teclado. 

 

Em relação à compreensão, existem três diretrizes, sendo estas (W3C, 2018): 

 

i. Legível: tornar o conteúdo de texto legível e compreensível.  

ii. Previsível: fazer com que as páginas da Web apareçam e operem de maneira 

previsível.  

iii. Assistência na entrada de texto: ajudar os utilizadores a evitar e corrigir erros. 

 

Em relação à robustez, existe uma diretriz, sendo esta (W3C, 2018): 

i. Compatível: maximizar a compatibilidade com user agents atuais e futuros, 

incluindo tecnologias assistivas.  

2.2.2. Critérios de sucesso 

Para cada diretriz existem critérios de sucesso que podem ser testados, estando estes 

organizados em três níveis de conformidade: A, AA e AAA.  

O nível básico (A) tem de cumprir 30 critérios de sucesso, sendo estes (W3C, 2018): 

I. Para o princípio Percetível:  

1. Critério de Sucesso Conteúdo Não Textual: todo o conteúdo não textual 

apresentado ao utilizador deve trazer uma alternativa em texto para 

identificar o conteúdo, exceto para as seguintes situações: 

a) Controlos, Entrada (se o conteúdo não textual for um controlo ou aceitar 

a entrada do utilizador, este terá um nome que descreve a sua finalidade); 

b) Mídia Baseada no Tempo (se o conteúdo não textual consistir numa 

mídia baseada no tempo, as alternativas em texto, pelo menos, fornecerão 

uma identificação descritiva do conteúdo não textual); 

c) Teste (se o conteúdo não textual for um teste ou um exercício que seria 

inválido se fosse apresentado em texto, as alternativas em texto, pelo 
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menos, fornecerão uma identificação descritiva do conteúdo não 

textual); 

d)  Sensorial (se o conteúdo não textual tiver como objetivo principal criar 

uma experiência sensorial específica, as alternativas de texto, pelo 

menos, fornecerão uma identificação descritiva do conteúdo não 

textual); 

e)  CAPTCHA (se a finalidade do conteúdo não textual consistir em 

confirmar que o conteúdo está a ser acedido por uma pessoa em vez de 

um computador, serão fornecidas alternativas de texto que identificam e 

descrevem a finalidade do conteúdo não textual. Além disso, formas 

alternativas de CAPTCHA utilizando modos de saída para diferentes 

tipos de perceção sensorial serão fornecidas para acomodar diferentes 

deficiências); 

f)  Decoração, Formatação, Invisível (se o conteúdo não textual for 

puramente decoração, for utilizado apenas para formatação visual ou não 

for apresentado aos utilizados, será implementado de forma a que possa 

ser ignorado pela tecnologia de assistência). 

2. Critério de Sucesso Apenas de Áudio e Apenas Vídeo (Pré-Gravado): 

deve ser fornecida uma alternativa para o conteúdo apresentado: 

a) Apenas áudio pré-gravado: fornecer uma alternativa que apresente 

informações equivalentes para o conteúdo de áudio pré-gravado 

(transcrição descritiva em texto); 

b) Apenas vídeo pré-gravado: existir uma alternativa que apresente 

informações equivalentes para o conteúdo de vídeo pré-gravado (áudio 

alternativo e/ou transcrição descritiva em texto). 

3. Critério de Sucesso Legendas (Pré-gravadas): as legendas são fornecidas 

para todo o conteúdo de áudio pré-gravado em mídia sincronizada, exceto 

quando a mídia é uma alternativa de mídia para texto e é claramente 

identificada como tal. 

4. Critério de Sucesso Descrição de Áudio ou Alternativa de Mídia (Pré-

gravada): uma alternativa para a mídia baseada no tempo ou descrição de 

áudio do conteúdo de vídeo pré-gravado é fornecida para mídia sincronizada, 
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exceto quando a mídia é uma alternativa de mídia para texto e é claramente 

identificada como tal. 

5. Critério de Sucesso Informações e Relacionamentos: as informações, 

estrutura e relacionamentos transmitidos por apresentação podem ser 

determinados de forma programática ou estão disponíveis em texto. 

6. Critério de Sucesso Sequência Significativa: quando a sequência na qual 

o conteúdo é apresentado afeta o seu significado, uma sequência de leitura 

correta pode ser determinada de forma programática. 

7. Critério de Sucesso Características Sensoriais: as instruções fornecidas 

para o entendimento e o conteúdo operacional não dependem apenas das 

características sensoriais dos componentes, como forma, cor, tamanho, 

localização visual, orientação ou som. 

8. Critério de Sucesso Uso da Cor: a cor não é utilizada como o único meio 

visual de transmitir informações, indicando uma ação, solicitando uma 

resposta ou distinguindo um elemento visual. 

9. Critério de Sucesso Controlo de Áudio: se qualquer áudio numa página da 

Web for reproduzido automaticamente por mais de três segundos, deverá 

estar disponível um mecanismo para colocar em pausa ou interromper o 

áudio ou um mecanismo para controlar o volume do áudio 

independentemente do nível de volume do sistema. 

II. Para o princípio Operável: 

10. Critério de Sucesso Teclado: toda a funcionalidade do conteúdo é operável 

por meio de uma interface de teclado, sem a necessidade de tempos 

específicos para pressionar as teclas individuais, exceto quando a função 

subjacente requer entrada que depende do caminho do movimento do 

utilizador e não apenas dos pontos de extremidade. 

11. Critério de Sucesso Nenhuma armadilha de teclado: se o foco do teclado 

poder ser movido para um componente da página utilizando uma interface 

de teclado, o foco poderá ser movido para longe desse componente 

utilizando apenas uma interface de teclado. Se precisar de mais de teclas de 

tabulação ou tabulação não modificada ou outros métodos de saída padrão, 

o utilizador é avisado do método para mover o foco para longe. 
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12. Critério de Sucesso Atalhos de Teclas de Caracteres: se um atalho de 

teclado for implementado no conteúdo utilizando apenas letras (incluindo 

letras maiúsculas e minúsculas), pontuação, número ou caracteres de 

símbolos, pelo menos um dos itens a seguir será verdadeiro: 

a) Desligar: o mecanismo está disponível para desativar o atalho; 

b) Remapear: o mecanismo está disponível para remapear o atalho para 

utilizar um ou mais caracteres de teclado não imprimíveis (por exemplo, 

Ctrl, Alt, etc.); 

c) Ativo apenas no foco: o atalho do teclado para um componente de 

interface do utilizador só fica ativo quando esse componente tem foco. 

13. Critério de Sucesso Temporização Ajustável: para cada limite de tempo 

definido pelo conteúdo, pelo menos um dos itens a seguir é verdadeiro: 

a) Desligar: o utilizador pode desativar o limite de tempo antes que este se 

esgote; ou 

b) Ajustar: o utilizador pode ajustar o limite de tempo antes que este se 

esgote num intervalo amplo que seja pelo menos dez vezes a duração da 

configuração padrão; ou 

c) Ampliar: o utilizador é avisado antes do tempo expirar e recebe pelo 

menos 20 segundos para aumentar o limite de tempo com uma ação 

simples (por exemplo, "pressione a barra de espaço"), e o utilizador pode 

aumentar o limite de tempo pelo menos dez vezes; ou 

d) Exceção em tempo real: o limite de tempo é uma parte obrigatória de um 

evento em tempo real (por exemplo, um leilão) e nenhuma alternativa ao 

limite de tempo é possível; ou 

e) Exceção Essencial: o limite de tempo é essencial e aumentá-lo 

invalidaria a atividade; ou 

f) 20 horas de exceção: o limite de tempo é superior a 20 horas. 

14. Critério de Sucesso Colocar em Pausa, Parar, Ocultar: para informações 

em movimentação, intermitência, scrolling ou atualização automática, todas 

as condições a seguir são verdadeiras: 

a) Movimentação, intermitência, scrolling: para qualquer informação em 

movimento, intermitência ou scrolling que (1) inicie automaticamente, 

(2) dure mais de cinco segundos e (3) seja apresentada em paralelo com 
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outro conteúdo, existe um mecanismo para o utilizador colocar em pausa, 

parar ou ocultar a menos que a movimentação, a intermitência ou o 

scrolling sejam parte de uma atividade onde é essencial; e 

b) Atualização automática: para qualquer informação de atualização 

automática que (1) inicie automaticamente e (2) seja apresentada em 

paralelo com outro conteúdo, existe um mecanismo para o utilizador 

colocar em pausa, parar ou ocultá-lo ou controlar a frequência da 

atualização, a menos que a atualização automática seja parte de uma 

atividade onde é essencial. 

 

15. Critério de Sucesso Três Flashes ou Abaixo do Limite: nenhum conteúdo 

deve piscar mais do que três vezes por segundo, a não ser que os flashes 

estejam em baixo contraste ou possuam pouco vermelho. 

16. Critério de Sucesso Ignorar Blocos de Conteúdo: um mecanismo está 

disponível para ignorar blocos de conteúdo que são repetidos em várias 

páginas da Web. 

17. Critério de Sucesso Título da página: as páginas da Web têm títulos que 

descrevem o tópico ou o objetivo. 

18. Critério de Sucesso Ordem de Foco: se uma página da Web puder ser 

navegada sequencialmente e as sequências de navegação afetarem o 

significado ou a operação, os componentes focalizáveis receberão o foco 

numa ordem que preserve o significado e a operabilidade. 

19. Critério de Sucesso Finalidade do Link (em Contexto): a finalidade de 

cada link deve ser determinada a partir do texto do próprio link ou a partir 

do seu contexto, exceto quando o propósito do link for ambíguo para os 

utilizadores em geral. 

20. Critério de Sucesso Gestos de Ponteiro: nenhuma funcionalidade deve ser 

baseada numa movimentação complexa (por exemplo: “arraste com três 

dedos para a direita”), a menos que seja uma funcionalidade essencial e não 

haja outra alternativa. 

21. Critério de Sucesso Cancelamento de Ponteiro: para funcionalidades que 

podem ser operadas utilizando um único ponteiro, pelo menos um dos itens 

a seguir é verdadeiro: 
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a) Nenhum evento para baixo: o evento de descida do ponteiro não é 

utilizado para executar qualquer parte da função; 

b) Anular ou desfazer: a conclusão da função está no up-event, e um 

mecanismo está disponível para abortar a função antes da conclusão ou 

para desfazer a função após a conclusão; 

c) Reversão: o up-event reverte qualquer resultado do evento anterior; 

d) Essencial: completar a função no down-event é essencial. 

22. Critério de Sucesso Rótulo (label) no nome: qualquer rótulo visível deve 

ser lido exatamente da mesma forma por leitores de ecrã. Caso haja descrição 

adicionar, o rótulo visível deverá ser o primeiro a ser lido. 

23. Critério de Sucesso Atuação de Movimento: a funcionalidade que pode 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador 

também pode ser operada pelos componentes da interface do utilizador, e a 

resposta ao movimento pode ser desativada para impedir a atuação acidental, 

exceto quando: 

a) Interface Suportada (o movimento é utilizado para operar a 

funcionalidade através de uma interface suportada por acessibilidade); 

b) Essencial (o movimento é essencial para a função e isso invalidaria a 

atividade). 

III. Para o princípio Compreensível: 

24. Critério de Sucesso Idioma da Página: o idioma humano padrão de cada 

página da Web pode ser determinado de forma programática. 

25. Critério de Sucesso Em Foco: quando qualquer componente da interface 

do utilizador recebe foco, nenhum tipo de mudança contextual que possa 

confundir o utilizador, deve ser efetuada. 

26. Critério de Sucesso Na Entrada: alterar a configuração de qualquer 

componente da interface com o utilizador não causa automaticamente uma 

alteração de contexto, a menos que o utilizador tenha sido avisado sobre o 

comportamento antes de usar a componente. 

27. Critério de Sucesso Identificação do Erro: se um erro de entrada for 

detetado automaticamente, o item com erro será identificado e o erro será 

descrito para o utilizador no texto. 



 

19 

 

28. Critério de Sucesso Rótulos (labels) ou Instruções: os rótulos ou as 

instruções são fornecidos quando o conteúdo requer entrada do utilizador. 

IV. Para o princípio Robusto: 

29. Critério de Sucesso Análise (código): no conteúdo implementado 

utilizando linguagens de marcação, os elementos têm marcas de início e fim 

completas, os elementos são encaixados de acordo com as suas 

especificações, os elementos não contêm atributos duplicados e quaisquer 

IDs são exclusivos, exceto quando as especificações permitem esses 

recursos. 

30. Critério de Sucesso Nome, Função, Valor: para todos os componentes da 

interface do utilizador (incluindo, entre outros: elementos de formulário, 

links e componentes gerados por scripts), o nome e a função podem ser 

determinados de forma programática; estados, propriedades e valores que 

podem ser definidos pelo utilizador podem ser programaticamente definidos; 

e a notificação de alterações a esses itens está disponível para os agentes do 

utilizador, incluindo tecnologias assistivas. 

 

O segundo nível (AA), para além de ter de cumprir os critérios de sucesso do nível 

básico, também contém outros 20 critérios de sucesso, sendo estes (W3C, 2018): 

I. Para o princípio Percetível: 

1. Critério de Sucesso Legendas (Live): as legendas são fornecidas para todo 

o conteúdo de áudio ou vídeo com áudio ao vivo em mídia sincronizada. 

2. Critério de Sucesso Descrição de Áudio (Pré-gravada): a descrição de 

áudio é fornecida para todo o conteúdo de vídeo pré-gravado em mídia 

sincronizada. 

3. Critério de Sucesso Orientação: as funcionalidades não devem depender 

de uma determinada orientação do ecrã (por exemplo, virar o telemóvel na 

horizontal) a não ser que seja imprescindível para a execução da função. 

4. Critério de Sucesso Identificar o Propósito de Entrada: a finalidade de 

cada campo de entrada de recolher informações sobre o utilizador pode ser 

determinada de forma programática quando: 

a) O campo de entrada serve a uma finalidade identificada na secção 

componentes de entrada para componentes da interface do utilizador; e 
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b) O conteúdo é implementado utilizando tecnologias com suporte para 

identificar o significado esperado dos dados de entrada do formulário. 

5. Critério de Sucesso Contraste (Mínimo): a apresentação visual de texto e 

imagens de texto tem uma taxa de contraste de pelo menos 4.5:1, exceto pelo 

seguinte: 

a) Texto em grande escala (o texto e as imagens em grande escala de texto 

em larga escala têm uma relação de contraste de pelo menos 3:1); 

b) Incidental (o texto ou as imagens de texto que fazem parte de um 

componente de interface do utilizador inativo, que são pura decoração, 

que não são visíveis para qualquer pessoa ou que fazem parte de uma 

imagem que contém outro conteúdo visual significativo, não têm 

nenhum requisito de contraste); 

c) Logotipos (o texto que faz parte de um logotipo ou nome de marca não 

tem nenhum requisito de contraste). 

6. Critério de Sucesso Redimensionar texto: exceto para legendas e imagens 

de texto, o texto pode ser redimensionado sem tecnologia assistiva em até 

200% sem perda de conteúdo ou funcionalidade. 

7. Critério de Sucesso Imagens do Texto: se as tecnologias utilizadas 

puderem alcançar a apresentação visual, o texto será utilizado para transmitir 

informações em vez de imagens de texto, exceto pelo seguinte: 

a) Personalizável (a imagem do texto pode ser personalizada de acordo com 

os requisitos do utilizador); 

b) Essencial (uma apresentação particular do texto é essencial para a 

informação que está a ser transmitida). 

8. Critério de Sucesso Refluxo: o conteúdo pode ser apresentado sem perda 

de informações ou funcionalidade e sem a necessidade de scrolling em duas 

dimensões para: 

a) Conteúdo de scrolling vertical com largura equivalente a 320 pixels CSS; 

b) Conteúdo de scrolling horizontal a uma altura equivalente a 256 pixels 

CSS. 

Exceto por partes do conteúdo que exigem layout bidimensional para correto 

uso ou significado. 
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9. Critério de Sucesso Contraste Não-Textual: a apresentação visual dos 

seguintes itens tem uma relação de contraste de pelo menos 3:1 contra a cor 

(s) adjacente (s): 

a) Componentes da interface do utilizador: as informações visuais 

necessárias para identificar componentes e estados da interface do 

utilizador, exceto para componentes inativos ou quando a aparência do 

componente é determinada pelo agente do utilizador e não é modificada 

pelo autor; 

b) Objetos Gráficos: partes de gráficos necessários para entender o 

conteúdo, exceto quando uma apresentação particular de gráficos é 

essencial para as informações que estão a ser transmitidas. 

10. Critério de Sucesso Espaçamento de Texto: não deve ocorrer nenhuma 

perda de conteúdo ou funcionalidade quando o utilizador adapta o conteúdo 

do ecrã para: 

a) Altura da linha (espaçamento entre linhas) para pelo menos 1.5 vezes o 

tamanho da fonte; 

b) Espaçamento seguindo parágrafos para pelo menos 2 vezes o tamanho 

da fonte; 

c) Espaçamento de letras de pelo menos 0.12 vezes o tamanho da fonte; 

d)  Espaçamento de palavras para pelo menos 0.16 vezes o tamanho da 

fonte. 

Exceção: idiomas humanos e scripts que não fazem uso de uma ou mais 

dessas propriedades de estilo de texto em texto escrito podem obedecer 

utilizando apenas as propriedades existentes para essa combinação de idioma 

e script. 

11. Critério de Sucesso Conteúdo em Foco: os conteúdos adicionais (por 

exemplo, o submenu) não devem ser acionados apenas com o foco do rato 

ou teclado. Caso isso ocorra, certas condições devem ser atendidas: 

a) Descartável: um mecanismo está disponível para descartar o conteúdo 

adicional sem que seja necessário que o utilizador mova o foco do 

ponteiro ou do teclado; 
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b) Flutuante: se o foco do ponteiro puder acionar o conteúdo adicional, o 

ponteiro poderá ser movido sobre o conteúdo adicional sem que este 

desapareça; 

c) Persistente: o conteúdo adicional permanece visível até que o foco seja 

removido, o utilizador o dispense ou as suas informações não continuem 

a ser válidas. 

Exceção: a apresentação visual do conteúdo adicional é controlada pelo 

agente do utilizador e não é modificada pelo autor. 

II. Para o princípio Operável: 

12. Critério de Sucesso Múltiplas Formas: existe mais de uma forma 

disponível para localizar uma página da Web num conjunto destas, exceto 

onde a página é o resultado ou um passo num processo. 

13. Critério de Sucesso Cabeçalhos e Rótulos (labels): os cabeçalhos e os 

rótulos descrevem o tópico ou o objetivo. 

14. Critério de Sucesso Foco Visível: através da navegação por teclado (ou 

toque), deve ser possível identificar visualmente e facilmente qual o 

elemento da página ou do ecrã é que tem o foco no momento. 

III. Para o princípio Compreensível:  

15. Critério de Sucesso Idioma das Partes: a linguagem humana de cada 

passagem ou frase do conteúdo pode ser determinada de maneira 

programática, exceto nomes próprios, termos técnicos, palavras de 

linguagem indeterminada e palavras ou frases que se tornaram parte do 

vernáculo do texto imediatamente adjacente. 

16. Critério de Sucesso Navegação Consistente: os mecanismos de navegação 

que são repetidos em várias páginas da Web ocorrem na mesma ordem 

relativa sempre que são repetidos, a menos que uma alteração seja iniciada 

pelo utilizador. 

17. Critério de Sucesso Identificação Consistente: os componentes que têm a 

mesma funcionalidade num conjunto de páginas da Web são identificados de 

forma consistente. 

18. Critério de Sucesso Sugestão de Erro: se um erro de entrada for detetado 

automaticamente e forem conhecidas sugestões de correção, estas serão 
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fornecidas ao utilizador, a menos que isso coloque em risco a segurança ou 

a finalidade do conteúdo. 

19. Critério de Sucesso Prevenção de Erros (Legal, Financeiro, Dados): para 

páginas da Web que causam compromissos legais ou transações financeiras 

para o utilizador, que modificam ou excluem dados controláveis pelo 

utilizador em sistemas de armazenamento de dados ou que enviam respostas 

de teste do utilizador, pelo menos um dos itens a seguir é verdadeiro: 

a) Reversível: as submissões são reversíveis; 

b) Verificado: os dados inseridos pelo utilizador são verificados quanto a 

erros de entrada e o utilizador tem a oportunidade de corrigi-los; 

c) Confirmado: um mecanismo está disponível para revisar, confirmar e 

corrigir informações antes de finalizar a submissão. 

IV. Para o princípio Robusto: 

20. Critério de Sucesso Mensagens de Status: qualquer tipo de mensagem 

informacional e relevante ao utilizador após executar uma ação deve ser 

transmitida sem que exista mudança de foco no elemento que originou a 

informação. 

 

Por fim, o terceiro nível (AAA) tem de cumprir os critérios de sucesso dos níveis 

anteriores mais os 28 critérios de sucesso que lhe estão inerentes, constituindo-se, assim, o nível 

mais acessível.  

Os critérios deste nível são os seguintes (W3C, 2018): 

I. Para o princípio Percetível: 

1. Critério de Sucesso Linguagem de Sinais (Pré-Gravada): a interpretação 

da linguagem de sinais é fornecida para todo o conteúdo de áudio pré-

gravado em mídia sincronizada. 

2. Critério de Sucesso Descrição de Áudio Ampliada (Pré-Gravado): se não 

for possível manter uma faixa de descrição de áudio em conjunto com o 

áudio original do vídeo (por exemplo, sobreposição de descrição de áudio), 

deve-se fornecer uma alternativa que permita colocar em pausa o vídeo, 

reproduzindo a descrição de áudio e, em seguida, retomar o vídeo.  
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3. Critério de Sucesso Alternativa de Mídia (Pré-gravada): uma alternativa 

para mídia baseada em tempo é fornecida para todas as mídias sincronizadas 

pré-gravadas e para todas as mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

4. Critério de Sucesso Apenas Áudio (Live): é fornecida uma alternativa para 

mídia baseada no tempo que apresenta informações equivalentes para 

conteúdo somente de áudio ao vivo. 

5. Critério de Sucesso Identificar o Propósito: no conteúdo implementado 

utilizando linguagens de marcação, o objetivo dos componentes de interface 

do utilizador, ícones e regiões pode ser determinado de forma programática. 

6. Critério de Sucesso Contraste (Melhorado): a apresentação visual de texto 

e imagens de texto tem uma relação de contraste de pelo menos 7:1, exceto 

pelo seguinte: 

a) Texto em grande escala: o texto e as imagens em grande escala têm uma 

taxa de contraste de pelo menos 4.5:1; 

b) Incidental: o texto ou as imagens de texto que fazem parte de um 

componente de interface do utilizador inativo, que são pura decoração, 

que não são visíveis para qualquer pessoa ou que fazem parte de uma 

imagem que contém outro conteúdo visual significativo, não têm 

nenhum requisito de contraste; 

c) Logotipos: o texto que faz parte de um logotipo ou nome de marca não 

tem nenhum requisito de contraste. 

7. Critério de Sucesso Baixo ou Ausência de Áudio de Fundo: para conteúdo 

pré-gravado somente de áudio que (1) contém principalmente fala em 

primeiro plano, (2) não é um CAPTCHA de áudio ou logotipo de áudio, e 

(3) não é uma vocalização destinada a ser principalmente expressão musical 

como cantar ou fazer rap, pelo menos uma das seguintes situações é 

verdadeira: 

a) Sem fundo: o áudio não contém sons de fundo; 

b) Desligar: os sons de fundo podem ser desativados; 

c) 20 dB: os sons de fundo estão pelo menos 20 decibéis abaixo do conteúdo 

da fala em primeiro plano, com a exceção de sons ocasionais que duram 

apenas um ou dois segundos. 
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8. Critério de Sucesso Apresentação Visual: para a apresentação visual de 

blocos de texto, está disponível um mecanismo para obter o seguinte: 

a) As cores do primeiro plano e do plano de fundo podem ser selecionadas 

pelo utilizador; 

b) A largura não tem mais que 80 caracteres ou glifos (40 se CJK); 

c) O texto não é justificado (alinhado às margens esquerda e direita); 

d) O espaçamento entre linhas é de pelo menos um espaço e meio nos 

parágrafos e o espaçamento entre estes é pelo menos 1.5 vezes maior que 

o espaçamento entre linhas; 

e) O texto pode ser redimensionado sem tecnologia assistiva em até 200%, 

de modo que não exija que o utilizador faça scroll horizontalmente para 

ler uma linha de texto numa janela de ecrã completo. 

9. Critério de Sucesso Imagens de Texto (Sem Exceção): as imagens de texto 

são utilizadas apenas para decoração ou quando uma determinada 

apresentação de texto é essencial para a informação que está a ser transmitida 

(por exemplo, a parte textual de um logotipo). 

II. Para o princípio Operável: 

10. Critério de Sucesso Teclado (Sem Exceção): toda a funcionalidade do 

conteúdo é operável por meio de uma interface de teclado sem exigir 

intervalos específicos para pressionar uma combinação de teclas. 

11. Critério de Sucesso Sem Limite de Tempo: o limite de tempo não é uma 

parte essencial de qualquer evento ou atividade apresentada pelo conteúdo, 

exceto para mídia sincronizada não interativa e eventos em tempo real. 

12. Critério de Sucesso Interrupções: as interrupções podem ser adiadas ou 

suprimidas pelo utilizador, exceto interrupções que envolvam uma 

emergência. 

13. Critério de Sucesso Re-autenticar: quando uma sessão autenticada expira, 

o utilizador poderá continuar a atividade sem perda de dados após a nova 

autenticação. 

14. Critério de Sucesso Limites de Tempo: os utilizadores são avisados da 

duração de qualquer inatividade por parte destes que possa causar perda de 

dados, a menos que os dados sejam preservados por mais de 20 horas quando 

o utilizador não realizar nenhuma ação. 
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15. Critério de Sucesso Três Flashes: nenhum conteúdo de uma página Web 

deve piscar mais do que três vezes por segundo. 

16. Critério de Sucesso Animação de Interações: qualquer tipo de animação 

de interação não essencial e acionada pelo utilizar (por exemplo, scrolling 

com efeito parallax) deve ter um mecanismo para que o utilizador desligue 

a animação, a menos que a animação seja essencial para a funcionalidade ou 

para as informações transmitidas. 

17. Critério de Sucesso Localização: deve ser fornecido um meio para o 

utilizador se orientar entre os conteúdos de um conjunto de páginas da Web. 

18. Critério de Sucesso Finalidade do Link (Apenas do Link): a finalidade de 

cada link deve ser determinada a partir do texto do próprio link, exceto 

quando o propósito deste for ambíguo para os utilizadores em geral. 

19. Critério de Sucesso Título de Secções: sempre que possível, devem ser 

utilizados cabeçalhos da secção, permitindo que o utilizador identifique 

facilmente a hierarquia das informações num determinado conteúdo. 

20. Critério de Sucesso Tamanho do Alvo: o tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro é de pelo menos 44 por 44 pixels de CSS, exceto quando: 

a) Equivalente: o alvo está disponível por meio de um link ou controlo 

equivalente na mesma página, com pelo menos 44 por 44 pixels de CSS; 

b) Inline: o alvo está numa frase ou bloco de texto; 

c) User Agent Control: o tamanho do alvo é determinado pelo user agent e 

não é possível ser modificado pelo autor; 

d) Essencial: uma apresentação específica do alvo é essencial para a 

informação que está a ser transmitida. 

21. Critério de Sucesso Mecanismos de Entrada Simultâneos: o conteúdo da 

Web não restringe o uso de modalidades de entrada diferentes numa 

plataforma, exceto quando a restrição é essencial (por exemplo, utilizadores 

com deficiência motora, podem acoplar um teclado externo a um smartphone 

para operá-lo), necessária para garantir a segurança do conteúdo ou para 

respeitar as configurações do utilizador. 

III. Para o princípio Compreensível: 



 

27 

 

22. Critério de Sucesso Palavras Incomuns: caso sejam utilizadas palavras 

técnicas ou jargões, é necessário fornecer um glossário ou explicações que 

informem o utilizador do seu significado. 

23. Critério de Sucesso Abreviaturas: as abreviaturas devem ser identificadas 

diretamente no conteúdo ou por meio de uma forma que possibilite a 

apresentação da sua definição por extenso. 

24. Critério de Sucesso Nível de Leitura: caso um determinado conteúdo seja 

tão complexo a ponto de um utilizador com o ensino básico completo não 

ser capaz de compreender, será necessário a sua revisão ou a utilização de 

conteúdo complementar que facilite a sua compreensão.  

25. Critério de Sucesso Pronúncia: um mecanismo está disponível para 

identificar a pronúncia correta de determinadas palavras que possam gerar 

ambiguidade fora do contexto. 

26. Critério de Sucesso Alteração a Pedido: as mudanças de contexto são 

iniciadas apenas por solicitação do utilizador, a não ser que um mecanismo 

para cancelar a ação seja disponibilizado.  

27. Critério de Sucesso Ajuda: caso um rótulo (label) não seja suficiente para 

explicar o preenchimento de um determinado campo, uma ajuda 

contextualizada deve ser fornecida. 

28. Critério de Sucesso Prevenção de Erros (Todos): para páginas da Web que 

exigem que o utilizador envie informações, pelo menos uma das seguintes 

afirmações é verdadeira: 

a) Reversível: as submissões são reversíveis; 

b) Verificado: os dados inseridos pelo utilizador são verificados quanto a 

erros de entrada e o utilizador tem a oportunidade de corrigi-los; 

c) Confirmado: um mecanismo está disponível para revisar, confirmar e 

corrigir informações antes de finalizar a submissão. 

IV. Para o princípio Robusto: não contém nenhum critério de sucesso de nível 

AAA. 
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   Boas práticas disponibilizadas pelas Google e pela Apple 

Apesar do W3C disponibilizar diretrizes para a acessibilidade móvel, a Google e a 

Apple também disponibilizam as suas próprias diretrizes. 

2.3.1. Boas práticas para Android 

A Google criou as diretrizes para a acessibilidade móvel, de modo a poder facilitar a 

criação de aplicações por parte dos programadores e, ao mesmo tempo, permite que as 

aplicações disponíveis para este sistema operativo móvel sejam acessíveis para o maior número 

de utilizadores possíveis. Assim sendo, foram criadas sete diretrizes principais (Google, n.d.-

a): 

 

1) Tecnologias assistivas: o uso de tecnologias assistivas ajuda a aumentar, manter 

ou melhorar as capacidades funcionais dos utilizadores com deficiência, através 

de dispositivos como o leitor de ecrã e dispositivos de ampliação.  

a) Leitor de ecrã: uma aplicação móvel deve conter labels apropriados de 

conteúdo para utilizadores que utilizam uma aplicação a partir desta 

tecnologia assistiva; 

b) Métodos de navegação: existem duas formas de navegar através dos 

leitores de ecrã: explorar pelo toque (permite que os utilizadores 

movimentem o dedo pelo ecrã de forma a conseguirem ouvir o conteúdo 

no qual estão a tocar), e através da navegação linear (permite que os 

utilizadores leiam o ecrã linearmente, de cima para baixo); 

c) Controladores de direção: os controladores de direção de hardware ou 

software permitem que os utilizadores saltem de um elemento de 

interface para outro de forma linear. 

2) Composição: uma aplicação deve facilitar a navegação pela sua interface, dando 

aos utilizadores a confiança de conhecer a mesma e o que é importante. Deve 

também facilitar a compreensão de tarefas importantes, reforçando a informação 

através de diferentes sugestões (visuais, textuais, cor, movimento). 

a) Tipos de feedback: as aplicações devem fornecer ao utilizador um 

feedback e a sensação de onde eles estão na aplicação. O feedback visual 

(como por exemplo, labels, cores e ícones) e o feedback através do toque 

mostram ao utilizador o que está disponível na interface do mesmo; 
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b) Navegação: a forma de navegar deve conter fluxos de tarefas claros e 

com etapas mínimas. Os controlos de navegação devem ser fáceis de 

localizar e claramente identificados; 

c) Hierarquia: é possível simplificar a interface do utilizador, utilizando 

elementos claramente visíveis, suficiente contraste e tamanho, uma clara 

hierarquia de importância e as informações-chave devem estar 

percetíveis à primeira vista. Os itens devem também ser colocados pelo 

seu nível relativo de importância (as ações importantes devem estar 

dispostas na parte superior ou inferior do ecrã e os itens relacionados 

devem ser colocados próximos um do outro); 

d) Ordem do foco: o foco de entrada deve seguir a ordem do layout, da parte 

superior à inferior do ecrã e também ordenado por nível de importância 

dos itens. É aconselhado determinar os seguintes pontos de foco e 

movimento: a ordem na qual os elementos recebem foco, a forma como 

os elementos estão agrupados, para onde o foco se move quando o 

elemento em foco desaparece e clarificar onde o foco se encontra através 

de uma combinação de indicadores visuais e texto acessível; 

e) Agrupamento: agrupar itens similares através de títulos que expliquem 

quais são os diferentes grupos; 

f) Transições: o deslocamento do foco entre views e tarefas deve ser o mais 

contínuo possível. Para além disso, se uma tarefa é interrompida e de 

seguida retomada, o foco deve ser colocado no elemento em foco 

anteriormente. 

3) Cor e contraste 

a) Cor acessível: devem ser utilizadas cores primárias, secundárias e de 

destaque, de forma a facilitar a usabilidade; 

b) Rácio de contraste: o texto com tamanho de letra pequeno deve conter 

um rácio de contraste de, pelo menos, 4.5:1 em relação ao fundo. Já o 

texto com tamanho de letra grande (a partir de 14pt negrito ou 18pt 

normal) deve conter um rácio de contraste de, pelo menos, 3:1 em relação 

ao fundo; 
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c) Logotipos e elementos decorativos: embora os elementos decorativos 

não precisem de cumprir os rácios de contraste, estes devem ser 

distinguíveis se tiverem uma funcionalidade importante; 

d) Outras sugestões visuais: para utilizadores daltónicos, ou que não 

consigam distinguir diferenças entre as cores, é necessário incluir 

elementos de design além da cor, de forma a poder garantir que estes 

recebem a mesma quantidade de informação. 

4) Layout e tipografia 

4.1) Alvos de toque e apontador 

a) Alvos de toque: os alvos de toque devem ter pelo menos 48 x 48dp, 

resultando de um tamanho físico de aproximadamente 9mm. Pode ser 

apropriado utilizar alvos de toque maiores para acomodar um espectro 

maior de utilizadores; 

b) Alvos de ponteiro: estes alvos devem ter, pelo menos, 44 x 44dp; 

c) Espaçamento do alvo de toque: na maioria dos casos, os alvos de toque 

devem ser separados por, pelo menos, 8dp de espaço de forma a garantir 

o equilíbrio entre a densidade e a usabilidade. 

4.2) Layout 

a) Layout responsivo: um layout responsivo ajuda o redimensionamento do 

conteúdo e relação ao tamanho de ecrã. O conteúdo não deve ser 

truncado como resultado do tipo ou resolução do dispositivo; 

b) Agrupar itens: manter itens relacionados próximos um do outro é útil 

para os utilizadores com baixa visão ou que tenham dificuldade em 

concentrar-se no ecrã. 

4.3) Tipografia 

a) Tipo de letra:  para melhorar a legibilidade, os utilizadores podem 

aumentar o tamanho do tipo de letra. Deve-se certificar a colocação de 

espaço suficiente para tipos de letra maiores ou de linguagem estrangeira. 

5) Escrita 

a) Acessibilidade do texto: a acessibilidade do texto clara e útil é uma das 

principais formas de tornar as interfaces de utilizador mais acessíveis. 

Esta refere-se ao texto utilizado pelo software de acessibilidade do leitor 

de ecrã, como o TalkBack no Android; 
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b) Texto visível e não visível: a acessibilidade do texto inclui texto visível 

(incluindo labels para elementos de interface de utilizador, texto em 

botões, links e formulários) e descrições não visíveis que não aparecem 

no ecrã (como texto alternativo para botões com ícones). O texto visível 

e não visível deve ser descritivo e significativo, uma vez que alguns 

utilizadores navegam utilizando os títulos ou links num ecrã. A aplicação 

deve ser testada com um leitor de ecrã para identificar áreas ausentes ou 

que precisam de uma melhor acessibilidade do texto; 

c) Ser sucinto: manter a acessibilidade e o conteúdo do texto curta e direta 

ao ponto; 

d) Evitar declarar o tipo ou estado de controlo: os leitores de ecrã podem 

anunciar automaticamente o tipo ou estado de um controlo por meio de 

um som ou lido em voz alta, o que pode provocar confusão ao utilizador; 

e) Indicar a função de um elemento: utilizar verbos de ação para indicar a 

função de um elemento ou link, para que uma pessoa com deficiência 

visual possa compreender. O texto do link deve especificar o que 

acontecerá se uma ação ou um link for selecionado e deve evitar 

descrições vagas, como “clique aqui”. Por último, deve garantir-se que 

um elemento tenha a mesma descrição em todos os lugares que é 

utilizado; 

f) Elementos com mudanças de estado: para ícones que alternam entre 

valores ou estados, deve-se anunciá-los de acordo com a forma como é 

apresentado ao utilizador. Se o ícone constituir uma propriedade de um 

item, deve criar-se uma caixa de verificação para que os leitores de ecrã 

verbalizem o estado atual, como “ativado” ou “desativado”. Se o ícone 

constituir uma ação, deve escrever-se o label de texto para especificar a 

ação que ocorre se o ícone estiver selecionado, como “adicionar à lista 

de desejos”; 

g) Não especificar como interagir com um controlo: não deve ser dito aos 

utilizadores como interagir fisicamente com um controlo, uma vez que 

estes podem estar a navegar com um teclado ou outro dispositivo; 

h) Dica de discurso: deve-se utilizar dicas de discurso com moderação e 

apenas para uma interface complexa de utilizador. 
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6) Som e movimento 

a) Som: devem ser fornecidas alternativas ao som e vice-versa. Fornecer 

legendas ocultas, transcrição ou outras indicações visuais para elementos 

de áudio críticos e alertas sonoros. Permitir que os utilizadores naveguem 

na sua aplicação utilizando som, adicionando labels descritivos aos 

elementos da interface do utilizador.  Devem ser evitados sons 

desnecessários que são reproduzidos num leitor de ecrã, como música de 

fundo que é reproduzida automaticamente ao aceder a uma página Web. 

Se existir som de fundo, deve garantir-se que os utilizadores possam 

colocar em pausa ou pará-lo com segurança. Para além disso, os sons 

extra adicionados aos elementos nativos também devem ser evitados; 

b) Movimento: para permitir que os utilizadores com sensibilidade de 

movimento e visão utilizem as interfaces confortavelmente, deve ser 

possível colocar em pausa, parar ou ocultar o conteúdo que se move, 

scroll ou pisca automaticamente se durar mais de cinco segundos; limitar 

o conteúdo intermitente a três vezes num período de um segundo; e, por 

fim, evitar piscar grandes regiões no centro do ecrã; 

c) Controlos cronometrados: os controlos de uma aplicação podem ser 

definidos para desaparecer após um determinado período; 

d) Controlos de alta prioridade: deve ser evitado utilizar cronómetros em 

controlos que executem funções de alta prioridade, uma vez que os 

utilizadores podem não compreender esses controlos se estes 

desaparecerem rapidamente. Para controlos que ativam outras funções 

importantes, deve ser certificado que o utilizador pode ativar os controlos 

novamente ou executar a mesma função de outras formas. 

7) Implementar Acessibilidade: a aplicação deve ser adaptada para atender aos 

padrões de acessibilidade e tecnologia assistiva de cada plataforma (incluindo 

atalhos e estrutura) para oferecer aos utilizadores uma experiência eficiente.  

a) O design deve ser testado com as configurações de acessibilidade da 

plataforma ativadas (durante e após a implementação). Outras 

configurações de design incluem utilizar texto escalonável e um layout 

espaçoso para acomodar utilizadores que podem ter texto grande, 

correção de cor, ampliação ou outras configurações assistivas ativadas; 
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as interfaces de teclado e rato devem ter todas as tarefas e todas as 

informações de foco acessíveis apenas pelo teclado; e, por fim, as 

interfaces de toque devem permitir que os leitores de ecrã e outros 

dispositivos de tecnologia assistiva leiam todas as partes de uma 

interface e o texto lido em voz alta deve ser significativo e útil. 

b) Documentação de ajuda: quaisquer recursos com considerações 

especiais de acessibilidade devem ser incluídos na documentação de 

ajuda. A documentação de ajuda deve ser tornada relevante, acessível e 

detetável. 

2.3.2. Boas práticas para iOS 

A Apple também criou diretrizes para a acessibilidade móvel, com o objetivo de tornar 

as aplicações mais acessíveis. Assim sendo, foram criadas sete diretrizes principais (Apple, 

n.d.-a): 

1) Design Inclusivo: o design inclusivo oferece a possibilidade de um maior 

número de utilizadores usufruir de uma aplicação, garantindo que todos a 

possam usar e compreender. As seguintes três recomendações ajudam a torná-la 

uma aplicação mais inclusiva: 

a) Design com acessibilidade em mente: projetar uma aplicação tendo em 

mente a acessibilidade significa priorizar a simplicidade (ou seja, 

permitir interações familiares e consistentes que tornam tarefas 

complexas em tarefas simples e fáceis de utilizar) e a capacidade de 

perceção (certificar que todo o conteúdo pode ser entendido 

independentemente de os utilizadores utilizarem a visão, audição ou 

toque), examinando todas as decisões do design para garantir que este 

não exclua utilizadores que tenham diferentes capacidades ou interajam 

com os dispositivos móveis de diferentes formas; 

b) Suportar personalização: as aplicações devem ser criadas para se adaptar 

às diferenças de ambiente, uma vez que é necessário que os utilizadores 

consigam utilizar a aplicação independentemente de qualquer contexto 

ou dispositivo. Com algum esforço adicional, deve-se projetar uma 

aplicação para que esta ofereça suporte aos recursos de acessibilidade 
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que os utilizadores utilizam para personalizar a forma como interagem 

com os seus dispositivos; 

c) Auditoria e testar a acessibilidade de uma aplicação: realizar uma 

auditoria permite examinar todos os elementos de uma aplicação e 

oferece uma lista abrangente de problemas a serem corrigidos. Para cada 

fluxo crítico do utilizador numa aplicação, deverá ser ativado um recurso 

de acessibilidade, como por exemplo, o VoiceOver, e deverá ser 

certificado de que é possível concluir todas as tarefas de fluxo sem 

dificuldade. 

2) Interação com o utilizador: as tecnologias assistivas e os recursos de 

acessibilidade expandem a forma como os utilizadores podem interagir com o 

seu dispositivo.  Como essas tecnologias e recursos se integram nas interações 

fornecidas pelo sistema operativo, é essencial que uma aplicação as suporte. 

2.1) Gestos 

a) Dar um espaçamento do alvo de toque de pelo menos 44pt x 44pt a todos 

os controlos e elementos interativos: os utilizadores com mobilidade 

reduzida necessitam de um maior espaçamento nos alvos de toque de 

forma a conseguirem interagir com uma aplicação; 

b) Não sobrepor gestos de uma plataforma: os utilizadores estão 

familiarizados com os gestos padrão de um sistema, como o deslizar de 

cima para baixo de forma a poderem aceder ao centro de notificações; 

c) Dar preferência a gestos simples de interação: utilizar gestos o mais 

simples possíveis melhora a experiência de todos os que interagem com 

uma aplicação; 

d) Fornecer formas alternativas de realizar ações baseadas em gestos: 

incluir pelo menos uma opção para pessoas que não podem executar um 

gesto específico. Para além disso, também deverá ser fornecido aos 

utilizadores uma forma alternativa de excluir itens através de um modo 

de edição ou fornecendo um botão “excluir” numa view de detalhes de 

um item; 

e) Tornar o drag and drop acessível numa aplicação iOS: através do uso de 

tecnologias assistivas é possível ajudar utilizadores a realizar a operação 

drag and drop de um item; 
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f) Não obrigar o uso do 3D Touch(iOS) ou Force Touch (Apple Watch) 

para aceder às funcionalidades principais de uma aplicação: nem todos 

os utilizadores conseguem pressionar o ecrã para ativar o 3D 

Touch/Force Touch. Desta forma, é necessário ter a certeza de que todos 

os utilizadores podem utilizar as funcionalidades principais de uma 

aplicação. 

2.2) Haptics 

a) Suportar os haptics definidos pelo sistema: devem ser utilizados os 

haptics definidos pelo sistema em qualquer aplicação, de forma a não 

confundir o utilizador. 

  2.3) Botões e controlos 

a) Caracterizar a acessibilidade dos elementos personalizados: é 

recomendado utilizar as características de acessibilidade (UIKit) e as 

propriedades (AppKit), de forma a conseguir informar as tecnologias 

assistivas como um elemento se comporta; 

b) Utilizar um estilo de hierarquia consistente para comunicar a importância 

relativa dos botões: as pessoas podem ativar as Formas dos Botões para 

facilitar a distinção entre os botões ativos e o conteúdo ao redor. Quando 

é utilizada uma hierarquia consistente de botões, as pessoas podem 

compreender a importância destes com base na sua aparência. 

2.4) Input do utilizador 

a) Permitir que os utilizadores introduzam informação a partir de voz em 

vez de digitar: adicionar um botão para dicção num campo de entrada de 

texto permite que as pessoas optem por utilizar a voz como método de 

entrada. Se for criado um teclado personalizado, deve ser criada uma 

tecla com o ícone de um microfone para utilizar a dicção; 

b) A aplicação deve suportar a utilização da Siri para executar tarefas 

importantes apenas por voz; 

c) Não proibir os utilizadores de selecionarem o texto. 

3)  Navegação 

a) Projetar uma navegação lógica e previsível que seja consistente com os 

padrões da plataforma. 

3.1) Navegar através do VoiceOver 
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a) É necessário garantir que os utilizadores conseguem navegar por todos 

os elementos a partir do VoiceOver; 

b) Melhorar a experiência a partir do VoiceOver especificando como os 

elementos estão agrupados, ordenados e interligados: deve-se testar a 

aplicação e perceber quais os locais onde os elementos possam apenas 

ser interpretados pelos utilizadores sem deficiências visuais e descrever 

esses relacionamentos para o VoiceOver; 

c) Notificar o VoiceOver quando existirem mudanças de conteúdo ou de 

layout: é crucial reportar as alterações de ecrã para que o VoiceOver e 

outras tecnologias assistivas possam ajudar os utilizadores a atualizar a 

sua compreensão do ecrã; 

d) Avisar os utilizadores antes de ativar um controlo que abra uma nova 

página ou aplicação; 

e) Fornecer labels de texto alternativos para todos os elementos importantes 

da interface: os controlos fornecidos pelo sistema possuem labels por 

defeito, mas é necessário criá-los para elementos personalizados. 

4) Tamanho e estilos de texto 

a) A utilização de um layout responsivo: o design deve ser escalável e 

legível em todos os tamanhos de acessibilidade para texto e glifos; 

b) Quando o tamanho de letra aumenta, o texto não deve ficar truncado: os 

utilizadores devem conseguir fazer scroll e ver a mesma quantidade de 

texto visível no tamanho de letra padrão; 

c) Aumentar o tamanho dos glifos mais importantes, à medida que o 

tamanho de letra aumenta: se forem utilizados glifos para comunicar 

informações importantes, é necessário que seja possível visualizá-los em 

tamanhos de letra maiores; 

d) Manter uma hierarquia de informações consistente, independentemente 

do tamanho de letra do utilizador; 

e) Utilizar diferentes estilos de tipo de letra numa aplicação: utilizar tipo de 

letra normal, semi-negrito ou negrito, pois estas são mais fáceis de 

visualizar; 

f) Verificar se uma aplicação se adapta corretamente quando os utilizadores 

ativam o texto a negrito; 
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g) Verificar se fontes personalizadas são legíveis: a menos que a aplicação 

tenha a necessidade de um tipo de letra personalizado, devem ser 

utilizados os tipos de letra padrão do sistema. Se for utilizado um tipo de 

letra personalizado, é necessário verificar se a sua leitura é fácil, mesmo 

com um tamanho de letra pequeno; 

h) Evitar o uso de texto justificado: o espaçamento em branco criado pelo 

texto justificado pode criar padrões que dificultam a leitura e o foco dos 

utilizadores. O alinhamento à esquerda fornece uma referência para os 

utilizadores com problemas de aprendizagem e alfabetização, como a 

dislexia; 

i) Evitar o uso do texto em itálico ou todas as letras em maiúsculas para 

longas passagens de texto. 

5)  Cor e contraste 

a) Não confiar apenas na cor para diferenciar objetos ou comunicar 

informações importantes: se uma aplicação utilizar cores para transmitir 

informações, devem ser fornecidos labels ou formas de glifos para que 

os utilizadores com deficiência de visão possam também compreendê-

las; 

b) Utilizar preferencialmente cores do sistema para o texto; 

c) Ter em atenção o daltonismo: utilizadores daltónicos, por exemplo, têm 

dificuldade em distinguir o vermelho do verde. Deve ser evitado 

combinações de cor como a única forma de distinguir dois estados ou 

valores; 

d) Correta resposta na inversão de cor: os utilizadores podem ativar a 

inversão de cor quando preferirem visualizar itens num fundo escuro; 

e) Utilizar rácio de contraste suficiente: o rácio de contraste mínimo 

aconselhado é de 4.5:1, mas se for possível, deve-se utilizar pelo menos 

7:1, uma vez que este rácio está de acordo com os padrões de 

acessibilidade mais rigorosos; 

f) O uso do tamanho de letra para ajudar a determinar o contraste: 

geralmente, o texto com tamanho de letra menor necessita de um maior 

contraste para ser legível. 
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6) Efeitos de aparência e movimento: Deve ser evitado o uso de efeitos de 

aparência como a única forma de comunicar informações importantes para que 

todos os utilizadores possam utilizar uma aplicação, independentemente de 

como estes interagem com os dispositivos. 

6.1) Transparência e desfoque 

a) Alteração de desfoque ou transparência quando os utilizadores ativam a 

opção “reduzir transparência”: para melhores resultados, deve ser 

utilizado um valor de cor na área opaca que seja diferente do valor de cor 

original utilizado na área que foi desfocada ou translúcida. 

6.2) Movimento 

a) Não devem ser exigidas animações, a não ser que estas sejam cruciais 

para o objetivo da aplicação; 

b) Não reproduzir animações quando a funcionalidade “reduzir 

movimento” estiver ativada: os utilizadores podem utilizar a função 

“reduzir movimento” quando se sentem distraídos ou sentirem tontura 

ou náusea ao visualizar animações que incluam efeitos de zoom, escala, 

rotação ou movimento periférico; 

c) Deve ser permitido que os utilizadores controlem o vídeo e outros efeitos 

de movimento: evitar a reprodução automática de vídeos ou efeitos sem 

que ao mesmo tempo seja fornecido um botão ou recurso para controlá-

los; 

d) Ter atenção quando forem exibidos elementos que se movam ou que 

pisquem: deve ser evitado utilizar elementos que se movam ou que 

pisquem como a única forma de transmitir informação. 

7) Conteúdo 

7.1) Cópia e imagens 

a) Editar a cópia para que seja simples e clara; 

b) Fornecer labels para todas as imagens que transmitem significado: se não 

forem utilizados labels para as imagens que tem significado no seu 

conteúdo, não será possível que os utilizadores que utilizam VoiceOver 

compreendam completamente o conteúdo de uma aplicação; 

c) Os infográficos devem ser totalmente acessíveis: deve ser fornecida uma 

descrição concisa de um infográfico que explique o que este transmite; 
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d) Ocultar imagens puramente decorativas das tecnologias assistivas; 

e) Fornecer um título exclusivo a cada view e cabeçalhos que identifiquem 

secções numa hierarquia de informações: para ajudar estes utilizadores a 

entender a estrutura de uma aplicação, devem ser criados títulos 

exclusivos para cada view que descreva sucintamente o seu conteúdo ou 

propósito. Da mesma forma, esses utilizadores necessitam de cabeçalhos 

de secção precisos para ajudá-los a criar um mapa mental da hierarquia 

de informações de cada view. 

7.2) Áudio e Vídeo 

a) Fornecer legendas ocultas: o uso deste tipo de legendas permite fornecer 

várias traduções para o mesmo conteúdo e permite que o sistema escolha 

a versão que corresponde às configurações do utilizador. Como estas 

legendas nem sempre estão disponíveis, também é importante fornecer 

legendas comuns; 

b) Fornecer descrições de áudio: utilizar descrições de áudio para fornecer 

uma narração falada de informações importantes que são apresentadas 

apenas visualmente; 

c) Considerar fornecer transcrições: é importante considerar fornecer uma 

descrição textual completa de um vídeo, cobrindo informações sonoras 

e visuais, para que todos os utilizadores possam usufruir do conteúdo de 

diferentes formas. 

 

2.3.3. Breve Reflexão sobre as diretrizes da Google e da Apple 

Ao analisar as diretrizes dos sistemas operativos móveis de ambas as empresas, 

podemos constatar que ambas contêm sete diretrizes cada e que estas são bastante similares. 

Todavia, as diretrizes para o iOS fazem mais vezes referência ao leitor de ecrã, sendo este uma 

ferramenta fundamental para ajudar pessoas com deficiência visual. Por outro lado, as diretrizes 

para o Android focam-se mais na parte da interface do utilizador, referindo questões como 

tamanho das áreas selecionáveis e espaçamento entre elementos. 

Por fim, podemos também referir que as boas práticas da Google e da Apple respeitam 

as diretrizes WCAG 2.1, abordando aspetos comuns a estas diretrizes. 
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  Turismo 

O turismo é formado por um conjunto de bens e serviços tangíveis e intangíveis, 

interagindo com os desejos e anseios psicossociais do viajante durante o seu tempo livre nos 

destinos visitados. É caracterizado não apenas como uma importante atividade económica, já 

que os benefícios gerados pelo turismo vão muito além dos efeitos multiplicadores económicos 

(tais como geração de emprego e ampliação da renda), mas também pelos relevantes impactos 

nas esferas ecológica, cultural, política e social, pois caracteriza-se como um fenómeno 

significativo de caráter socioespacial, gerando, a partir da mobilidade dos indivíduos, a 

interação entre povos e culturas distintas (Machado, 2014). 

Ao propiciar às pessoas a ausência do quotidiano habitual, o turismo contribui para a 

recuperação psicológica e física do indivíduo, sendo considerada uma prática essencial para a 

sociedade contemporânea, sobretudo para as pessoas com mobilidade reduzida (Machado, 

2014). 

 

2.4.1.  Turismo Acessível 

A primeira vez que o termo “turismo” foi associado à acessibilidade foi em 1980, em 

Manila (Pérez, & Velasco, 2003). Naquela época, a Declaração de Manila foi assinada pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT), onde, segundo Vila, Brea e González (2011), o 

turismo foi reconhecido como um direito fundamental e um veículo fundamental para o 

desenvolvimento humano. 

O turismo é considerado não só como um direito humano básico, devendo ser acessível 

a todos, mas também como uma ferramenta para promover a inclusão social (CESE, 2004; 

Richards, Pritchard, & Morgan, 2010). Segundo Pérez e Velasco (2003), o turismo acessível 

pode ser definido desde o seu início como aquele que garante o uso e o prazer do turismo para 

pessoas que sofrem de deficiência física, mental ou sensorial. Da mesma forma, Peixoto e 

Neumann (2009) defendem que o significado de turismo acessível consiste em “fazer viagens 

e destinos, produtos e informação turística apropriados para todos aqueles que têm necessidades 

especiais ao nível da acessibilidade, aos seus familiares e amigos sem que nenhum setor ou 

grupo seja discriminado”.  

Allés (2009) indica que o turismo acessível está a criar uma consciência real em todas 

as empresas do setor de turismo (como o setor hoteleiro, o catering e os destinos turísticos) para 

melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiência, não apenas para fins lucrativos, mas 
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também socialmente. No entanto, e embora as Nações Unidas “reconheçam o direito das 

pessoas com deficiência a participar em igualdade de condições com os outros na vida cultural” 

e os governos sejam os responsáveis por adotar medidas apropriadas que assegurem o acesso 

ao turismo, a atividades de lazer e desportivas para as pessoas com deficiência (artigo 30  da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; United Nations, n.d.), o turismo 

ainda está longe de ser acessível a todos (Bélanger, & Jolin, 2011). Grande parte dos serviços 

e das infraestruturas turísticas não estão preparados para receber turistas com incapacidades, 

uma realidade que deve ser corrigida, dado que a procura por destinos e serviços turísticos 

acessíveis continuará a crescer nos próximos tempos, especialmente devido à correlação entre 

envelhecimento e incapacidade (Buhalis, Eichhorn, Michopoulou, & Miller, 2005; Darcy & 

Dickson, 2009; Prates & Garcia, 2009). Para além disso, as pessoas com deficiência estão cada 

vez mais envolvidas em atividades de lazer (Blichfeldt, & Nicolaisen, 2011), adquirindo e 

consumindo produtos e experiências de turismo. A indústria do turismo deve, portanto, projetar 

e promover produtos e experiências acessíveis a este mercado (Bizjak, Knezevic, & Cvetreznic, 

2011; Blichfeldt, & Nicolaisen, 2011; Luo, & Bhattacharya, 2006), com base numa melhor 

compreensão dos comportamentos de viagem, expetativas, restrições e necessidades dos 

turistas com deficiência. 

 

2.4.2.  Turismo acessível e o smartphone 

O uso de smartphones, especialmente as aplicações móveis, afetou não apenas a vida 

quotidiana, mas também a indústria do turismo e o comportamento de viagem das pessoas 

(Gupta, Dogra, & George, 2018). A capacidade ubíqua do smartphone de permitir a troca de 

dados baseados em localização e informações sociais tornou-o rapidamente uma ferramenta 

poderosa para os turistas. Os smartphones são, portanto, um parceiro inevitável para o turismo, 

e o contexto do turismo tornou-se um terreno fértil para a computação móvel (Cheverst, Davies, 

Mitchell, Friday & Efstratiou, 2000). Da mesma forma, Muñoz e Sánchez (2015) defendem que 

a criação de aplicações móveis turísticas facilita a integração do turista e, portanto, melhora a 

experiência e o poder de atração do destino. Dentro do mercado das aplicações móveis, as 

aplicações de viagens, em 2011, já se constituíam a sétima categoria mais popular de aplicações 

que estavam a ser transferidas (Mickaiel, 2011). 

Nos últimos anos têm surgido cada vez mais uma infinidade de novas abordagens e 

aplicações móveis, incluindo aplicações específicas para turistas, aplicações relacionadas com 
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o planeamento de viagens (como por exemplo, o Tripadvisor), meios de transporte (Skyscanner, 

Uber), planeamento de alojamento (Booking.com, Airbnb), guia turístico (NY Travel Guides), 

serviços de navegação (Google Maps) e, por fim, aplicações de redes sociais (Dickinson, Ghali, 

Cherrett, Speed, Davies, & Norgate, 2014; Gupta, Dogra, & George, 2018). Com um número 

crescente de utilizadores, as aplicações móveis são cada vez mais influentes nas decisões e no 

comportamento das viagens turísticas (Wang, Park & Fesenmaier, 2011) em todas as etapas do 

consumo turístico (Frommer's Unlimited, 2011; Höpken, Fuchs, Zanker & Beer, 2010). 

Segundo a OMT (2015), uma das chaves para o sucesso do estabelecimento da 

comunicação turística é garantir que a informação seja acessível a todos, isto é, tanto o destino 

como a informação devem ser acessíveis aos turistas com deficiência. Estes indivíduos são 

sensíveis às tendências do mercado e querem aceder, como todos os outros, aos produtos que 

se destacam (González, 2013). Em 2016, as viagens e o turismo geraram 8.4% do PIB (WTTC, 

n.d.) e, até 2020, de acordo com algumas estimativas, 25% dos gastos com viagens e lazer virão 

de pessoas com algum tipo de deficiência (Graham, 2013). Para estes turistas, é fundamental 

saber antecipadamente como as suas necessidades podem ser satisfeitas no local que pretendem 

visitar, até porque alguns estudos apontam para o facto de que estes evitam viajar porque 

desconhecem informações vitais para fazê-lo com segurança (Graham, 2013). Para isso, as 

aplicações móveis, em particular, podem desempenhar um papel decisivo (Ribeiro, Metrôlho, 

Leal, Martins, & Bastos, 2018). Assim sendo, os destinos devem aplicar a tecnologia para 

atender a esse público; se tal não se suceder, podem correr o risco de não beneficiarem do 

impacto económico que este mercado acarreta. 

Atualmente, a maioria das aplicações móveis desenvolvidas para oferecer suporte a 

pessoas com deficiência nas suas atividades de viagem e turismo fornecem recomendações 

sobre locais a visitar ou informações sobre instalações acessíveis em locais públicos e 

transportes (Ribeiro, Metrôlho, Leal, Martins, & Bastos, 2018). Para além disso, também 

fornecem informações sobre os seus recursos de acessibilidade, considerando a localização do 

utilizador ou as características do grupo de deficiência ao qual pertencem. Contudo, para 

turistas com deficiências, essas aplicações móveis, ou mesmo os recursos turísticos comuns 

(como os guias online), não são suficientes. É importante considerar que cada pessoa com 

deficiência tem as suas próprias limitações e mesmo dentro do mesmo grupo (por exemplo, 

pessoas com mobilidade reduzida) cada pessoa tem as suas necessidades específicas. Estas 

podem diferir em características físicas ou funcionais ou necessidades de transporte e muitas 

aplicações móveis lidam com isso como um grupo homogéneo, o que não é verdade (Ribeiro, 
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Metrôlho, Leal, Martins, & Bastos, 2018). Para serem úteis, as aplicações móveis devem 

fornecer a cada turista com deficiência informação sobre o ponto de interesse mais adequado e 

recomendar-lhe os locais mais adequados para visitar, que devem ser contextualizados de 

acordo com as suas necessidades e interesses específicos (Ribeiro, Metrôlho, Leal, Martins, & 

Bastos, 2018). 

 

Ao longo deste capítulo foi abordado o enquadramento conceptual da acessibilidade, 

explorando as suas definições e as legislações que a suportam. Para além disso, também foram 

apresentadas as diretrizes de acessibilidade da W3C, bem como da Google e da Apple, 

terminando com uma breve reflexão sobre as mesmas. Por último, procurou-se definir o 

conceito de turismo, bem como as aplicações móveis deste setor e a sua relação com a 

acessibilidade.  

Com a crescente utilização dos smartphones na vida quotidiana das pessoas, a 

Acessibilidade Móvel passou a constituir um fator fundamental para estas. O setor do turismo 

é um dos setores que mais beneficiou deste crescimento, mas ainda não conseguiu alcançar o 

seu máximo potencial, uma vez que a acessibilidade ainda não foi totalmente explorada. No 

entanto, como é um tema particularmente recente, ainda não existem estudos suficientes sobre 

o tema em Portugal, sendo assim importante o contributo do presente estudo. 
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3 
3. Processo de avaliação 

No presente capítulo foi apresentado o processo de avaliação, mais especificamente as 

suas etapas: o nível de acessibilidade, o tipo de avaliação e as ferramentas de avaliação da 

acessibilidade a serem utilizadas (Accessibility Scanner, Pixel Picker, TalkBack e VoiceOver). 

Para se proceder a uma avaliação correta da Acessibilidade das aplicações móveis do 

setor do turismo, foi realizada uma adaptação do processo de avaliação utilizado no estudo de 

Martins (2008). Deste modo, o processo de avaliação foi dividido em várias etapas que serão 

exploradas no presente capítulo. 

A Figura 1 retrata as diversas etapas do processo de avaliação. 
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Figura 1 – Adaptação do processo de avaliação (Martins, 2008) 

 

A primeira etapa consiste em definir o nível de Acessibilidade, através do qual se 

realizará a avaliação das aplicações móveis, sendo seguido pela delimitação do grupo alvo. 

Nesta etapa são selecionadas as aplicações que irão ser alvo de avaliação. Posteriormente, é 

estabelecido o tipo de avaliação a ser utilizado, sendo que a avaliação pode ser manual, 

automática ou mista. A avaliação manual implica a delimitação da bateria de testes, enquanto 

a automática implica uma seleção das ferramentas automáticas. A avaliação mista engloba estes 

dois tipos de avaliação. Por fim, é realizada a avaliação das aplicações e são redigidos os 

relatórios e as conclusões sobre a mesma.  
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  Determinar o alcance da avaliação 

Para determinar o processo de avaliação, é necessário esclarecer as seguintes etapas: 

a) Nível de Acessibilidade a ser utilizado: nesta etapa deve ser 

determinado se algum dos níveis de Acessibilidade definidos pela W3C 

serve de base para o método de avaliação a ser utilizado para realizar a 

avaliação das aplicações móveis. É fundamental estabelecer um nível de 

Acessibilidade a ser seguido de forma a verificar se as aplicações móveis 

que se pretendem avaliar estão em conformidade com esse mesmo nível.  

b) Grupo alvo: nesta etapa deve ser determinado qual o grupo de 

aplicações móveis que se pretende avaliar. É necessário que o número 

total de aplicações avaliadas seja significativo, de modo a que os 

resultados do estudo possam ser considerados fiáveis e abrangentes. Na 

secção 4.1 serão identificados e descritos os elementos constituintes do 

grupo alvo da presente dissertação. 

c) Tipo de avaliação: deve ser determinado se o processo de avaliação irá 

ser realizado através de métodos manuais, automáticos ou mistos. Se o 

processo apresentar uma componente manual, é necessário delimitar 

uma bateria de testes, enquanto uma componente automática implica 

uma seleção de ferramentas automáticas. 

d) Ferramentas de avaliação de Acessibilidade a serem utilizadas: nesta 

etapa devem ser analisadas as ferramentas de avaliação automáticas 

existentes atualmente e, posteriormente, proceder-se a uma seleção das 

ferramentas mais adequadas para o presente estudo. 

e) Análise estatística e conclusões: para ser possível inferir conclusões 

sobre a avaliação realizada à amostra alvo, será efetuado um conjunto de 

análises estatísticas com base nos resultados obtidos, nas avaliações 

manuais e com auxílio de ferramentas às várias aplicações do setor do 

turismo. Após a realização deste conjunto de análises, serão 

depreendidas conclusões sobre as mesmas. Esta etapa será apresentada 

nos capítulos 5 e 6. 
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  Nível de Acessibilidade 

 O nível a ser utilizado seria o nível máximo (AAA), no entanto, o facto de este nível 

estar associado com os requisitos da WCAG e na presente dissertação serem utilizados 

requisitos provenientes de outras fontes (Boas Práticas da Google e da Apple, o estudo realizado 

por White e requisitos criados pelo investigador do presente estudo), não será possível realizar 

a avaliação segundo um único nível de Acessibilidade. Assim sendo, será utilizado um nível 

que seja considerado o essencial para que as aplicações sejam consideradas acessíveis. 

  Tipo de avaliação 

Um bom método de avaliação de acessibilidade Web é, segundo Guimarães e Tavares 

(2014), uma ferramenta confiável que produz previsões precisas de todos os problemas de 

acessibilidade que podem ocorrer num Website.  

Um dos métodos mais difundido e utilizado para avaliar a acessibilidade de interfaces 

de utilizador consiste na Avaliação de Conformidade, também conhecida como especificação 

de diretrizes ou inspeção manual (Thatcher et al., 2006). Este tipo de avaliação baseia-se na 

verificação de que a interface satisfaz um conjunto de diretrizes, fundamentando-se nos 

pareceres dos avaliadores e produzindo modos de falha na forma de pontos de verificação 

(checkpoints) violados (Guimarães, & Tavares, 2014). As vantagens deste método incluem a 

possibilidade de identificar uma grande variedade de problemas para uma grande variedade de 

utilizadores (ainda que isso dependa da qualidade dos pontos de verificação). Para além disso, 

apresenta um bom custo-benefício, especialmente quando combinada com ferramentas de testes 

automáticos (Guimarães, & Tavares, 2014). 

No entanto, não existem ferramentas de testes automáticos disponíveis atualmente no 

mercado que avaliem de forma eficaz e completa a Acessibilidade das aplicações móveis; as 

ferramentas e funcionalidades existentes auxiliam o processo de avaliação manual, servindo 

apenas para realizar uma avaliação parcial da Acessibilidade das aplicações móveis. Assim 

sendo, a única opção viável para o efeito consistirá num tipo de avaliação mista, existindo uma 

avaliação manual da Acessibilidade nas aplicações móveis, complementada com as avaliações 

parciais oferecidas por essas ferramentas. 

 

  Ferramentas de avaliação da Acessibilidade 

As ferramentas de avaliação de Acessibilidade da Web podem ajudar a identificar 

rapidamente possíveis problemas de acessibilidade, podendo ser utilizadas em todas as fases do 
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processo de design e desenvolvimento da Web (W3C, 2017b). Estas ferramentas podem 

fornecer verificações totalmente automatizadas e ajudar na revisão manual.  

No caso das aplicações móveis, não foram encontradas ferramentas que avaliem de 

forma totalmente eficaz e completa a Acessibilidade. Além disso, não foram encontradas 

quaisquer recomendações por parte da W3C em relação a este ponto. Todavia, existem 

determinadas ferramentas capazes de realizar uma avaliação parcial automática da 

Acessibilidade, que servirão de complemento à avaliação manual. 

Para se proceder à seleção das ferramentas mais adequadas para realizar uma avaliação 

complementar à Acessibilidade das aplicações móveis definidas no grupo alvo, foram definidos 

alguns critérios, sendo estes: 

a) Ter como suporte da avaliação as diretrizes da WCAG 2.1 do W3C; 

b) Ser possível realizar o teste nas aplicações móveis definidas no grupo 

alvo; 

c) Ter disponível uma versão em Português, Espanhol ou Inglês; 

d) Ser uma ferramenta disponibilizada de forma gratuita.  

Em relação ao primeiro critério, foi definido que as ferramentas automáticas teriam de 

ter como suporte da avaliação as diretrizes da WCAG 2.1 do W3C. Isto deve-se ao facto de a 

legislação portuguesa regulamentar que todos os sítios Web que disponibilizem exclusivamente 

informação estão obrigados a cumprir o nível A das WCAG 2.0, enquanto os sítios Web que 

disponibilizem serviços online têm de cumprir o nível AA (DRE, 2012). Por sua vez, o W3C 

afirma que o conteúdo que está em conformidade com as WCAG 2.1 também se encontra em 

conformidade com as WCAG 2.0 (W3C, 2018). Para além disso, é incentivado o uso da versão 

mais atual das WCAG (ou seja, das WCAG 2.1) ao desenvolver ou atualizar políticas de 

acessibilidade da Web (W3C, 2018). No que se refere ao segundo critério, as ferramentas de 

avaliação automáticas podem não ser compatíveis com as aplicações móveis definidas no grupo 

alvo e, dessa forma, não ser possível efetuar a avaliação das mesmas. Por outro lado, é também 

obrigatório que as ferramentas consigam efetuar a avaliação a partir de uma aplicação 

disponibilizada para o utilizador comum e não no período de desenvolvimento da mesma. Em 

terceiro lugar, foi definido que as ferramentas teriam de disponibilizar uma versão em 

Português, Espanhol ou Inglês. Isso permitiria uma melhor interação com as mesmas por parte 

do avaliador, uma vez que estes três idiomas fazem parte das competências linguísticas deste. 

Por último, foi decidido que as ferramentas a serem utilizadas teriam de estar disponibilizadas 

de forma gratuita. Deste modo, seria possível que qualquer investigador/utilizador pudesse 
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comprovar ou replicar os resultados do presente estudo. Como referido anteriormente, existem 

algumas ferramentas que auxiliam o processo de avaliação manual, sendo a “IBM Mobile 

Accessibility Checker”, “Accessibility Scanner”, “Espresso”, “iOS Accessibility Inspector”, 

“Roboelectric”, Color Contrast e Pixel Picker exemplos disso. Para além destas ferramentas, 

existem determinadas funcionalidades, presentes nos sistemas operativos de cada dispositivo, 

que também servem de complemento para a avaliação manual, nomeadamente o “TalkBack” 

(no sistema operativo Android) e o “VoiceOver” (no sistema operativo iOS). 

Para se proceder à seleção das ferramentas e funcionalidades mais adequadas, foram 

analisadas as características de cada uma delas, de modo a verificar se se encontravam em 

conformidade com os critérios que foram anteriormente definidos (Tabela 1 e Tabela 2). Após 

a realização desta análise, foi verificado que apenas a ferramenta denominada “Accessibility 

Scanner” cumpre os critérios definidos anteriormente. As restantes ferramentas, apesar de 

cumprirem as normas da WCAG 2.1, de serem gratuitas e de se encontrarem num dos idiomas 

definidos anteriormente, apenas se encontram disponíveis para os programadores das mesmas 

e não para os utilizadores comuns realizarem uma avaliação da Acessibilidade. No entanto, a 

ferramenta “Pixel Picker” irá ser utilizada juntamente com o Contrast Ratio (Verou, n.d.), para 

ser possível efetuar a comparação entre as cores de uma captura de ecrã. Desta forma, será 

possível cumprir o critério “Ter como suporte da avaliação as diretrizes da WCAG 2.1 do 

W3C”.  

 

Tabela 1 - Ferramentas de avaliação de Acessibilidade 

Nome da 

Ferramenta 
WCAG 2.1 Disponibilidade Idiomas Gratuita 

IBM 

Accessibility 

Checklist 

✓   ✓  ✓  

Accessibility 
Scanner 

✓  ✓  ✓  ✓  

Espresso ✓   ✓  ✓  
iOS Accessibility 

Inspector 
✓   ✓  ✓  

Roboelectric ✓   ✓  ✓  
Color Contrast ✓  ✓  ✓   

Pixel Picker  ✓  ✓  ✓  

 

Em relação às funcionalidades que servem de complemento para a avaliação manual, 

foi verificado que tanto o “TalkBack” como o “VoiceOver” cumprem os critérios definidos 

anteriormente. Assim sendo, ambas as funcionalidades irão ser utilizadas durante o processo de 

avaliação manual.  
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Figura 2 - Resultado da avaliação à aplicação “Descubra Vila Real” 

 
Tabela 2 - Funcionalidades de avaliação da Acessibilidade 

Nome da 

Funcionalidade 
WCAG 2.1 Disponibilidade Idiomas Gratuita 

TalkBack ✓  ✓  ✓  ✓  
VoiceOver ✓  ✓  ✓  ✓  

 

3.4.1. Accessibility Scanner 

A “Accessibility Scanner” consiste numa ferramenta que recomenda melhorias de 

acessibilidade para as aplicações móveis, no sistema operativo Android (Google Play, n.d.-a). 

Esta ferramenta é gratuita, tendo sido desenvolvida e disponibilizada pela Google. Os testes de 

Acessibilidade realizados através desta ferramenta seguem as boas práticas de desenvolvimento 

de aplicações da Google e da WCAG 2.1. 

Após a presente ferramenta concluir a avaliação da aplicação móvel em análise, são 

apresentadas todas as sugestões de alterações de determinados itens detalhadamente. Um 

exemplo de uma avaliação da ferramenta à aplicação “Descubra Vila Real” está presente na 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Pixel Picker 

De acordo com a App Store (n.d. -a), esta ferramenta serve para mostrar informações 

sobre as cores presentes numa captura de ecrã. Atualmente, esta aplicação apenas se encontra 

disponível no sistema operativo iOS. 
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3.4.3. TalkBack 

O “TalkBack” é o leitor de ecrã da Google incluído nos dispositivos Android. Esta 

funcionalidade emite comentários de voz para que o indivíduo possa utilizar o dispositivo sem 

olhar para o ecrã (Google, n.d.-b).   

Após ser ativado o TalkBack, é possível explorar o ecrã através do toque (permitindo 

que os utilizadores movimentem o dedo pelo ecrã de forma a conseguirem ouvir o conteúdo no 

qual estão a tocar) ou navegação linear para a leitura dos itens por ordem (permitindo que os 

utilizadores leiam o ecrã linearmente, de cima para baixo) (Google, n.d.-b). 

3.4.4. VoiceOver 

De acordo com a Apple (n.d.), o “VoiceOver” consiste num leitor de ecrã baseado em 

gestos que permite ao indivíduo utilizar o iPhone sem que seja necessário visualizar o ecrã. Esta 

funcionalidade está integrada no sistema operativo iOS.  

Quando entra num novo ecrã, o VoiceOver emite um som e, em seguida, seleciona e 

enuncia o nome do primeiro elemento no ecrã (normalmente, no canto superior esquerdo) 

(Apple, n.d.-b). 

 

No decorrer do presente capítulo foi apresentado o processo de avaliação a ser utilizado 

no estudo. Como tal, foi necessário esclarecer alguns pontos, nomeadamente, o nível de 

acessibilidade a ser seguido, o tipo de avaliação a ser realizado e a seleção das ferramentas mais 

adequadas para avaliar a Acessibilidade nas aplicações móveis. É fundamental estabelecer um 

nível de Acessibilidade a ser seguido de forma a verificar se as aplicações móveis que se 

pretendem avaliar estão em conformidade com esse mesmo nível. Por sua vez, a avaliação da 

Acessibilidade das aplicações móveis será feita de forma manual (através de uma pilha de testes 

criada pelo investigador do presente estudo) e automática (tendo sido selecionadas as duas 

ferramentas e as duas funcionalidades mais adequadas – “Accessibility Scanner”, “Pixel 

Picker”, “TalkBack”, “VoiceOver”). No final das avaliações, serão realizadas análises 

estatísticas e serão depreendidas conclusões acerca da Acessibilidade em cada aplicação. 

Após ter sido definido o processo de avaliação, torna-se necessário selecionar um 

modelo de avaliação adequado ao mesmo. Esta seleção será apresentada no capítulo seguinte. 
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4 
4. Avaliação das aplicações móveis no setor do turismo 

No presente capítulo foram estabelecidos e definidos o grupo alvo e as características 

dos dispositivos utilizados na avaliação, assim como o ambiente de teste. Posteriormente, foi 

instituída a metodologia de avaliação a ser utilizada e apresentada a avaliação do grupo alvo 

nos diferentes sistemas operativos e dispositivos. 

  Grupo alvo 

No presente estudo, inicialmente, foram analisadas 20 aplicações móveis portuguesas 

do setor do turismo, sendo estas: 

a) Guia de Viagem Visit Portugal: esta aplicação permite organizar o 

itinerário do seu utilizador, obter informação turística em tempo real, 

aceder à conta pessoal e aos conteúdos favoritos e ainda pesquisar na 

base de dados a nível nacional (Visit Portugal, n.d.). Oferece 

simultaneamente a possibilidade de descarregar informação para acesso 

offline, estando disponível para smartphone e tablet, em sistemas iOS 

(versão 1.3.1) (App Store, n.d.-b) e Android (versão 1.0.6) (Google Play, 

n.d.-b);  

b) Lisboa Viagem: esta aplicação consiste num sistema de informação 

multimodal da área metropolitana de Lisboa (Google Play, n.d.-c). São 

disponibilizados os percursos possíveis com uma combinação de 

transportes, bem como o custo, a distância e a duração. Atualmente a 

presente aplicação encontra-se disponível para Android (versão 1.0.10) 

(Google Play, n.d.-c) e para iOS (1.0.5) (App Store, n.d.-c); 

c) Guia da cidade do Porto: esta aplicação permite consultar locais 

turísticos, hotéis, restaurantes, bares, museus e lojas da cidade do Porto, 

apresentando uma breve descrição sobre cada um, a sua localização, 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/visitportugal-app
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.gismedia.transporlis2&hl=pt_PT
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.gismedia.transporlis2&hl=pt_PT
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contacto telefónico e horário. Atualmente está disponível apenas para 

Android (versão 1.1.8) (Google Play, n.d.-d);  

d) Roteiro Cultural do Algarve: esta aplicação disponibiliza informações 

sobre os principais monumentos, museus, estações arqueológicas da 

região (Google Play, n.d.-e). Para cada local é disponibilizada uma breve 

descrição, fotografias, custo de entrada, contacto telefónico e 

localização. A presente aplicação permite também pesquisar por 

tipologias e concelhos do Algarve, oferecendo também recursos de 

realidade aumentada. Está disponível para Android (versão 0.0.5) 

(Google Play, n.d.-e) e para iOS (versão 1.2) (App Store, n.d.-d);  

e) Rota Omíada no Algarve: esta aplicação permite obter informações 

sobre locais a visitar em catorze localidades do Algarve, sendo 

disponibilizadas fotografias e uma breve descrição para cada local 

turístico. Estão também presentes recursos de realidade aumentada. Está 

disponível para Android (versão 1.0.5) (Google Play, n.d.-f) e para iOS 

(versão 1.1.0) (App Store, n.d.-e);  

f) Guia Lisboa de Civitatis: esta aplicação permite obter informações 

sobre locais turísticos, produtos típicos portugueses, meios de transporte, 

hotéis e mapas da cidade de Lisboa, sendo ainda possível comprar 

atividades. Está disponível para Android (versão 3.0.0-build.364) 

(Google Play, n.d.-g) e para iOS (versão 3.0.03) (App Store, n.d.-f);  

g) Guia Porto de Civitatis: esta aplicação é semelhante à anterior, mas 

para a cidade do Porto. Está disponível para Android (versão 3.0.0-

build.364) (Google Play, n.d.-h) e para iOS (versão 3.0.03) (App Store, 

n.d.-g);  

h) Best Portugal: esta aplicação consiste num guia de viagens e turismo 

para Portugal, oferecendo avaliações reais, destinos populares, roteiros, 

mapas, restaurantes, alojamentos e experiências (Google Play, n.d.-i). 

Encontra-se disponível para Android, sendo que a versão atual varia de 

acordo com o dispositivo utilizado, e para iOS (versão 8.6) (App Store, 

n.d.-h);  

i) Porto Guia de Viagem: esta aplicação consiste num guia de viagem da 

cidade do Porto, permitindo selecionar os sítios a visitar (atrações 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
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turísticas, restaurantes, alojamentos, atividades). Além disso, permite 

também visualizar comentários a esses mesmos locais por parte de outros 

utilizadores e fazer download do guia, de forma a poder usufruir do 

mesmo offline. Está disponível para Android (versão 6.9.4) (Google 

Play, n.d.-j) e para iOS (versão 6.3.2) (App Store, n.d.-i);  

j) Visite Comigo: esta aplicação fornece guias turísticos personalizados, 

contendo informações sobre os principais monumentos históricos e 

museus, parques, alojamentos, parques de campismo, entre outros. Está 

disponível para Android (versão 1.5) (Google Play, n.d.-k), e para iOS 

(versão 1.2) (App Store, n.d.-j);  

k) oGuia Portugal – Guia da Cidade: esta aplicação permite obter 

informações sobre locais turísticos, eventos, restaurantes e alojamentos 

em qualquer local do país. Está disponível apenas para Android (versão 

1.1.1) (Google Play, n.d.-l);  

l) Portugal Guide by Triposo: esta aplicação disponibiliza informações 

sobre os melhores monumentos, restaurantes e bares de Portugal, 

contendo também informações sobre os transportes públicos e 

meteorologia. Esta aplicação é totalmente funcional em modo offline, 

exceto o recurso meteorologia. Está disponível para Android (versão 

4.6.0) (Google Play, n.d.-m) e para iOS (versão 6.4.1) (App Store, n.d.-

k);  

m) Guiaderodas: esta aplicação permite que os utilizadores com 

dificuldades de mobilidade encontrem locais acessíveis, podendo estes 

classificar cada local por grau de acessibilidade. Está disponível para 

Android, sendo que a versão varia de acordo com o dispositivo utilizado 

(Google Play, n.d.-n), e para iOS (versão 3.1.0) (App Store, n.d.-l);  

n) Viseu - Guia da Cidade: esta aplicação permite criar um roteiro de 

acordo com o tempo disponível para visitar a cidade de Viseu, contendo 

uma descrição sobre cada ponto turístico, bem como um áudio guia. A 

aplicação funciona no modo offline, sendo apenas necessário o uso de 

GPS. Esta aplicação está disponível para Android (versão 1.5) (Google 

Play, n.d.-o) e para iOS (versão 3.2) (App Store, n.d.-m);  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.oporto&hl=pt
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o) JiTT.Travel Funchal: Esta aplicação é semelhante à anterior, mas para 

o Funchal. Está disponível para Android (versão 1.0.1) (Google Play, 

n.d.-p) e para iOS (versão 1.0) (App Store, n.d.-n).  

p) Descubra Vila Real: a presente aplicação permite obter informações 

acerca de monumentos, programas culturais, restaurantes e hotéis de Vila 

Real. Está disponível apenas para Android (versão 1.3) (Google Play, 

n.d.-q). 

q) SMIITY SMart Interactive cITY: esta aplicação disponibiliza eventos, 

notícias locais, pontos de interesse, percursos e restaurantes de várias 

cidades portuguesas. Atualmente está disponível para Android (versão 

2.0.8) (Google Play, n.d.-r) e para iOS (versão 2.0.8) (App Store, n.d.-

o). 

r) TripAdvisor: esta aplicação permite obter recomendações de viagens 

relativas a vários locais, procurar e reservar atividades e restaurantes, 

utilizar mapas para ver locais populares junto de viajantes e habitantes 

locais, como também possibilita a comparação de preços de hotéis, 

resorts, voos e cruzeiros (Google Play, n.d.-s). Na presente aplicação é 

possível adicionar as próprias avaliações e fotografias do utilizador e 

encontra-se disponível para Android (a versão atual varia consoante o 

dispositivo) (Google Play, n.d.-s) e para iOS (versão 33.4.1) (App Store, 

n.d.-p). 

s) TUR4all: esta aplicação oferece informações sobre alojamentos, 

restaurantes e atividades de vários destinos turísticos, como também 

permite pontuar e escrever comentários acerca da acessibilidade dos 

mesmos. Está disponível para Android (versão 1.19) (Google Play, n.d.-

t) e para iOS (versão 1.15) (App Store, n.d.-q). 

t) TPNP My TOMI Go: esta aplicação disponibiliza informações sobre a 

oferta turística do Porte e Norte de Portugal, nomeadamente restaurantes, 

alojamentos, eventos e atividades. Está disponível para Android (versão 

1.2) (Google Play, n.d.-u) e para iOS (versão 1.3.1) (App Store, n.d.-r). 

 

No entanto, algumas dessas aplicações foram excluídas, nomeadamente Lisboa Viagem, 

Guia da Cidade do Porto, Roteiro Cultural do Algarve, Visite Comigo, Portugal Guide by 
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Triposo e Guiaderodas. Isto deve-se ao facto de algumas delas não se encontrarem totalmente 

na língua portuguesa e/ou não funcionarem corretamente. Assim sendo, foram analisados no 

total 14 aplicações. 

 

  Características dos dispositivos e ambiente de teste 

Atualmente, o número de dispositivos com o sistema operativo iOS é limitado, sendo a 

Apple o único fabricante destes dispositivos. Pelo contrário, no caso dos dispositivos com o 

sistema operativo Android, existem muitos fabricantes de hardware diferentes (Gronli, Hansen, 

Ghinea, & Younas, 2014). 

Para que a avaliação da Acessibilidade das aplicações móveis seja o mais rigorosa e 

fidedigna possível, torna-se necessário que os dispositivos móveis e o ambiente de teste 

cumpram determinados critérios. Assim sendo, os testes nos seis dispositivos móveis irão ser 

realizados segundo os seguintes critérios: 

1) Igual nível de intensidade luminosa ambiente; 

2) Igual nível de intensidade luminosa nos dispositivos móveis; 

3) O dispositivo móvel deve conter a última atualização do sistema 

operativo disponível; 

4) O tamanho do ecrã do dispositivo móvel com o sistema operativo 

Android deverá ser semelhante ao do dispositivo móvel com o sistema 

operativo iOS equivalente; 

5) A resolução do ecrã do dispositivo móvel com o sistema operativo 

Android deverá ser semelhante ao do dispositivo móvel com o sistema 

operativo iOS equivalente. 

Em relação ao primeiro critério, é importante referir que condições diferentes de 

intensidade luminosa ambiente podem interferir nos resultados e, consequentemente, levar a 

conclusões erradas. Devido a este fator, tornou-se decisivo submeter ambos os dispositivos 

móveis a um nível de intensidade luminosa ambiente semelhante. Por sua vez, níveis diferentes 

de intensidade luminosa nos dispositivos móveis podem trazer as mesmas consequências que o 

critério anteriormente referido e, por essa razão, foi definido o mesmo nível de intensidade 

luminosa. Relativamente ao terceiro critério, ficou estabelecido que cada um dos dispositivos 

móveis deve conter a última atualização do sistema operativo disponível. Deste modo, é 

possível obter uma versão das aplicações móveis o mais aproximada possível entre os 

dispositivos. Ao mesmo tempo, também é possível garantir que os dispositivos móveis contêm 
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a última atualização disponível nas ferramentas de apoio à Acessibilidade (por exemplo, nas 

ferramentas TalkBack e VoiceOver). Por outro lado, foi definido que o tamanho e a resolução 

do ecrã do dispositivo móvel com o sistema operativo Android deverão ser semelhantes aos do 

dispositivo móvel com o sistema operativo iOS equivalente. Desta forma, reduzir-se-á a 

probabilidade de influenciar os resultados e as conclusões.  

Por conseguinte, serão utilizados seis dispositivos móveis para avaliar a Acessibilidade 

das aplicações: três com o sistema operativo Android (entre 3.5 e 6.28 polegadas) e os restantes 

com o sistema operativo iOS (entre 3.5 e 6.1 polegadas). As diferentes características dos seis 

dispositivos estão representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Características dos dispositivos móveis 

Dispositivo Sistema 

Operativo 

Tamanho/Resolução do 

ecrã 

CPU Peso Ano 

iPhone 4 iOS 7.1.2 3.5” 640x960p (~330 

ppi) 

Apple A4 (1 GHz 

Single-Core) 

137g Junho, 

2010 

Wiko GOA Android 
4.4.2 

3.5” 320x480 (~165 
ppi) 

Mediatek 
MT6572M (1 

GHz Dual-Core) 

105g Maio, 2014 

iPhone 6 Plus iOS 12.4 5.5” 1080 x 1920p 

(~401 ppi) 

Apple A8 (1.4 

GHz Dual-Core) 

172g Setembro, 

2014 

Nokia 5.1 Android 

9.0 

5.5” 1080x2160p 

(~439 ppi) 

MediaTek Helio 

P18 Octa-Core 

(4x2.0 GHz & 

4x1.2 GHz) 

150g Agosto, 

2018 

iPhone XR iOS 13.1.2 6.1” 828x1792p (~326 

ppi) 

Apple A12 Bionic 

Hexa-core (2x2.5 

GHz & 4x1.6 

GHz) 

194g Outubro, 

2018 

OnePlus 6 Android 

9.0 

6.28” 1080x2280 

(~402 ppi) 

Qualcomm 

SDM845 Octa-

core (4x2.8 GHz 
& 4x1.7 GHz) 

177g Maio, 2018 

 

Antes de dar início ao teste da aplicação nos dispositivos com o sistema operativo 

Android, é necessário ligar a funcionalidade “TalkBack”. Posteriormente, é aberta a ferramenta 

“Accessibility Scanner” e procede-se à avaliação da aplicação em análise. Após terminada a 

análise, são apontadas todas as sugestões de Acessibilidade e, de seguida, procede-se à 

avaliação manual. No caso dos dispositivos com o sistema operativo iOS, é ligada a 

funcionalidade “VoiceOver” em primeiro lugar. A avaliação da Acessibilidade é realizada de 

forma manual, sendo avaliados os mesmos critérios dos dispositivos com o sistema operativo 

Android. Adicionalmente, a ferramenta “Pixel Picker” irá ser aberta nestes mesmos 

dispositivos, de forma a medir o contraste entre duas cores numa captura de ecrã. Após 
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terminada a análise, será criado um relatório com a avaliação pormenorizada de cada critério e 

uma avaliação final da Acessibilidade de cada aplicação. 

 

  Metodologia de Avaliação  

Numa fase inicial, foi necessário elaborar um modelo de avaliação no qual constam os 

requisitos que foram avaliados nas diferentes aplicações móveis de ambos os sistemas 

operativos. Estes requisitos foram adaptados das diretrizes do modelo WCAG 2.1 Mobile 

(W3C, 2018), das boas práticas de Acessibilidade no desenvolvimento de aplicações móveis 

por parte da Google (Google, n.d.-a) e da Apple (Apple, n.d.-a) e ainda alguns requisitos 

utilizados no estudo realizado por White (2015). 

 

Tabela 4 - Adaptação das diretrizes de Acessibilidade 

Requisito Contexto Referência 

Diretrizes/Requisitos Quantitativos 

REQ01 Os componentes da interface e 

imagens essenciais para a 

compreensão do conteúdo devem 

ter uma relação de contraste entre 
o primeiro e o segundo plano de 

pelo menos 3:1. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.4.11 Contaste Não Textual 
(W3C, 2018) 

REQ02 A apresentação visual do texto e 

as imagens que contêm texto têm 

uma relação de contraste de pelo 

menos 7:1, exceto nas seguintes 

situações: 

 a) O texto e as imagens em 

tamanhos de fontes maiores têm 

uma taxa de contraste de pelo 

menos 4.5:1; 

b) O texto ou as imagens que 
fazem parte de um componente de 

interface do utilizador inativo, que 

são pura decoração, que não são 

visíveis para qualquer pessoa ou 

que fazem parte de uma imagem 

que contém outro conteúdo visual 

significativo, não têm nenhum 

requisito de contraste; 

c) O texto que faz parte de um 

logotipo ou nome de marca não 

tem nenhum requisito de 

contraste. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

 

1º Princípio: Percetível  

 

1.4.6 Contraste (Melhorado) 

(W3C, 2018) 

 

 

 
Boas práticas da Google e iOS. 

(Apple, n.d.-a; Google, n.d.-a) 

REQ03 O conteúdo em texto deve ser 
legível e funcional mesmo quando 

este for ampliado em até 200% do 

seu tamanho padrão, exceto para 

legendas e imagens que contêm 

texto. 

W3C Acessibilidade Móvel 
 

1º Princípio: Percetível  

 

1.4.4 Redimensionar texto 

(W3C, 2018) 

REQ04 O tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro deve ter pelo menos 

W3C Acessibilidade Móvel 
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48x48 dp, a não ser que o foco 

esteja numa frase ou bloco de 

texto ou que a apresentação 

específica do alvo seja essencial 

para a informação que está a ser 

transmitida. 

2º Princípio: Operável 

2.5.5 Tamanho do Alvo (W3C, 

2018) 

 

Boas práticas da Google e iOS. 

(Apple, n.d.-a; Google, n.d.-a) 

Requisito Contexto Referência 

REQ05 Todo o conteúdo apresentado ao 

utilizador deve ser lido e 

utilizável a partir do 

VoiceOver/TalkBack. 

Boas práticas da Google e iOS 

(Apple, n.d.-a; Google, n.d.-a) 

 

Estudo realizado por White 

(2015) 

REQ06 O espaçamento entre os elementos 
alvo de toque deve ser no mínimo 

de 2mm. 

Boas práticas da Google e iOS. 
(Apple, n.d.-a; Google, n.d.-a) 

Diretrizes/Requisitos Qualitativos 

REQ07 Fornecer legendas para todo o 

conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-

gravado). 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.2.4. Legendas (Live) (W3C, 

2018) 

1.2.5 Descrição de Áudio 

Ampliada (Pré-Gravado) (W3C, 

2018) 

REQ08 Fornecer linguagem de sinais para 

todo o conteúdo de áudio pré-

gravado. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.2.6 Linguagem de sinais (Pré-
Gravada) (W3C, 2018) 

REQ9 Fornecer alternativa de mídia para 

todas as mídias sincronizadas pré-

gravadas e para todas as mídias 

pré-gravadas somente de vídeo. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.2.8 Alternativa de Mídia (Pré-

gravada) (W3C, 2018) 

REQ10 Fornecer uma alternativa para 

mídia baseada no tempo somente 

para conteúdo de áudio ao vivo. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.2.9 Apenas Áudio (Live) 

(W3C, 2018) 

REQ11 As funcionalidades não devem 

depender de uma determinada 

orientação de ecrã, a não ser que 
seja imprescindível para a 

execução da função. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  
1.3.4 Orientação (W3C, 2018) 

REQ12 Se qualquer áudio for reproduzido 

automaticamente por mais de 3 

segundos, deverá estar disponível 

um mecanismo para colocar em 

pausa ou interromper o áudio ou 

um mecanismo para controlar o 

volume do áudio. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.4.2 Controlo de Áudio (W3C, 

2018) 

REQ13 Para conteúdo pré-gravado 

somente de áudio, pelo menos 

uma das seguintes situações é 

verdadeira: 
a) O áudio não contém sons 

de fundo; 

b) Os sons de fundo podem 

ser desativados; 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.4.7 Baixo ou sem Áudio de 
Fundo (W3C, 2018) 
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c) Os sons de fundo estão 

pelo menos 20 decibéis abaixo do 

conteúdo da fala em primeiro 

plano. 

Requisito Contexto Referência 

REQ14 Os conteúdos adicionais não 

devem ser acionados apenas com 

o foco. Caso isso ocorra, certas 

condições devem ser atendidas: 

a) Um mecanismo está 

disponível para descartar o 

conteúdo adicional sem que seja 
necessário que o utilizador mova 

o foco; 

b) Se o foco puder acionar o 

conteúdo adicional, o ponteiro 

poderá ser movido sobre o 

conteúdo adicional sem que este 

desapareça; 

c) O conteúdo adicional 

permanece visível até que o foco 

seja removido, o utilizador o 

dispense ou as suas informações 

não continuem a ser válidas. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

1º Princípio: Percetível  

1.4.13 Conteúdo em Foco (W3C, 

2018) 

REQ15 A cor não deve ser utilizada como 
o único meio visual de transmitir 

informações, indicar uma ação, 

solicitar uma resposta ou 

distinguir um elemento visual. 

W3C Acessibilidade Móvel 
 

1º Princípio: Percetível  

1.4.1 Uso da Cor (W3C, 2018) 

REQ16 Qualquer componente com 

movimento automático que dure 

mais do que 5 segundos e seja 

apresentado em conjunto com 

outro conteúdo, pode ser colocado 

em pausa, parado ou ocultado 

pelo utilizador 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 

2.2.2 Colocar em Pausa, Parar, 

Ocultar (W3C, 2018)  

REQ17 Nenhuma funcionalidade deve 

possuir limite de tempo para que 
uma ação seja executada. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 
2º Princípio: Operável 

2.2.3 Sem Limite de Tempo 

(W3C, 2018) 

REQ18 Quando uma sessão autenticada 

expira, o utilizador poderá 

continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova 

autenticação. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 

2.2.5 Re-autenticar (W3C, 2018) 

REQ19 Nenhum conteúdo deve piscar 

mais do que três vezes por 

segundo. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 

2.3.2 Três Flashes (W3C, 2018) 

REQ20 Qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada 
pelo utilizador deve ter um 

mecanismo para que o utilizador 

desligue a animação. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 
2º Princípio: Operável 

2.3.3 Animação de Interações 

(W3C, 2018) 

REQ21 A finalidade do link deve ser 

determinada a partir do texto do 

próprio link, exceto quando o 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 
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propósito deste for ambíguo para 

os utilizadores em geral. 

2.4.4 Finalidade do Link (Apenas 

do Link) (W3C, 2018) 

Requisito Contexto Referência 

REQ22 A funcionalidade que pode ser 

operada pelo movimento do 

dispositivo ou pelo movimento do 

utilizador também pode ser 

operada pelos componentes da 

interface do utilizador, e a 

resposta ao movimento pode ser 

desativada para impedir a ação 

acidental, exceto quando:  
a) O movimento é utilizado 

para operar a funcionalidade 

através de uma interface 

suportada por acessibilidade;   

b) O movimento é essencial 

para a função e isso invalidaria a 

atividade. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 

2.5.4 Ação por Movimento 

(W3C, 2018) 

REQ23 Nenhuma funcionalidade deve ser 

baseada numa movimentação 

complexa, a menos que seja uma 

funcionalidade essencial e não 

haja outra alternativa. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

2º Princípio: Operável 

2.5.1 Gestos de Ponteiro (W3C, 

2018) 

REQ24 É necessário fornecer um 

glossário ou informações que 
informem o utilizador do 

significado de palavras técnicas 

ou jargões. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 
3º Princípio: Compreensível 

3.1.3 Palavras Incomuns (W3C, 

2018) 

REQ25 As abreviaturas devem ser 

identificadas diretamente no 

conteúdo ou por meio de uma 

forma que possibilite a 

apresentação da sua definição por 

extenso. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

3º Princípio: Compreensível 

3.1.4 Abreviaturas (W3C, 2018) 

REQ26 Caso o conteúdo seja tão 

complexo a ponto de um 

utilizador com o ensino básico 

não ser capaz de compreender, 
será necessário a sua revisão ou a 

utilização de conteúdo 

complementar que facilite a sua 

compreensão. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

3º Princípio: Compreensível 

3.1.5 Nível de Leitura (W3C, 
2018) 

REQ27 Fornecer sugestões simples para 

que o utilizador consiga corrigir 

facilmente os erros de entrada. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

3º Princípio: Compreensível 

3.3.3 Sugestão de erro (W3C, 

2018) 

REQ28 Caso um rótulo (label) não seja 

suficiente para explicar o 

preenchimento de um campo, uma 

ajuda contextualizada deve ser 
fornecida. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

3º Princípio: Compreensível 

3.3.5 Ajuda (W3C, 2018) 

REQ29 Sempre que o utilizador puder 

acrescentar qualquer informação 

via formulário, deve-se 

possibilitar o cancelamento do 

envio ou a verificação e/ou 

confirmação dos dados. 

W3C Acessibilidade Móvel 

 

3º Princípio: Compreensível 

3.3.6 Prevenção de erros (W3C, 

2018) 
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Requisito Contexto Referência 

REQ30 Deve existir uma funcionalidade 

que permita ao utilizador 

modificar conteúdo colorido para 

uma escala de cinza sem o uso de 

tecnologia assistiva. 

Estudo realizado por White 

(2015) 

REQ31 Deve existir uma funcionalidade 

que permita ao utilizador inverter 

cores da aplicação sem o uso de 

tecnologia assistiva. 

Estudo realizado por White 

(2015) 

REQ32 A aplicação deve permitir o uso 

de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia 
assistiva. 

Desenvolvido pelo investigador 

REQ33 Quando utilizar CAPTCHA, todos 

os utilizadores devem conseguir 

resolvê-lo. 

Desenvolvido pelo investigador 

 

 

A metodologia de avaliação utilizada na presente dissertação segue uma avaliação de 

questões qualitativas e quantitativas, tal como foi apresentado na Tabela 4. 

De acordo com Tavakol e Sandars (2014), a metodologia quantitativa permite investigar 

como os fenómenos variam, utilizando modelos matemáticos e estatísticos para análise e 

fornecendo resultados numéricos que são considerados mais objetivos. As questões 

quantitativas foram avaliadas manualmente com auxílio de duas ferramentas e duas 

funcionalidades. No caso das avaliações realizadas no sistema operativo Android, foi utilizada 

a ferramenta “Accessibility Scanner”, que recomenda melhorias de acessibilidade para as 

aplicações móveis, e a funcionalidade “TalkBack”, um leitor de ecrã da Google incluído nos 

dispositivos Android. Cada erro presente em cada parte de cada aplicação móvel foi 

contabilizado e destacado, sendo apresentadas sugestões para a sua melhoria em termos de 

Acessibilidade. Em relação às avaliações realizadas no sistema operativo iOS, foi utilizada a 

ferramenta “Pixel Picker”, que serve para medir o contraste entre duas cores numa captura de 

ecrã, e a funcionalidade “VoiceOver”, um leitor de ecrã baseado em gestos que permite ao 

indivíduo utilizar o iPhone sem que seja necessário visualizar o ecrã.  

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. Como 

tal, a avaliação quantitativa foi realizada através da utilização de uma escala do tipo Likert de 

1 a 7 pontos, sendo que o 1 (nível mínimo) corresponde a um grau insuficiente e o 7 (nível 

máximo) a um grau excelente. Este tipo de escala é utilizado como um mecanismo de recolha 

de informações, sendo que os itens ou indicadores representam as variáveis que o investigador 
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tem interesse em mensurar, e as respostas são solicitadas no grau de frequência em que os 

respondentes realizam ou não as atividades em questão (Cruz, Castrillón, & Sánchez, 2018). 

No entanto, apesar da objetividade do método quantitativo, este não permite obter uma 

compreensão aprofundada sobre determinado fenómeno. Assim sendo, foi necessário adotar 

outro método de avaliação para os requisitos não contabilizáveis, como a avaliação através de 

métodos qualitativos. Isto deve-se também ao facto de existirem novos requisitos propostos 

pelo investigador da presente dissertação e de questões de verificação de existência de certas 

funcionalidades que apenas podem ser respondidas através de uma escala dicotómica (ou seja, 

em que as respostas possíveis variam entre “sim” e “não”), sendo inexequível a atribuição de 

classificações. Segundo Denzin e Lincoln (2011), o método qualitativo permite estudar os 

fenómenos no seu meio natural, procurando interpretá-los a partir dos significados que os 

indivíduos lhes atribuem. Este método é muitas vezes utilizado para responder aos porquês e 

comos do comportamento humano, opinião e experiência que é difícil obter através de métodos 

quantitativos (Flick, 2002). Após a verificação da existência destes requisitos nas aplicações do 

grupo alvo, foi realizada uma análise descritiva quer do comportamento dos requisitos nas 

aplicações, quer das consequências inerentes a estes. 

De modo a realizar a avaliação de forma rigorosa e fidedigna, os testes nos seis 

dispositivos móveis seguiram um conjunto de procedimentos: em primeiro lugar, tornou-se 

necessário ajustar os níveis de luminosidade de ambos os dispositivos no mesmo nível, sendo 

que, no presente estudo, foi utilizado o nível máximo de luminosidade, de forma a visualizar 

na íntegra todo o conteúdo presente nos dispositivos. A segunda ação consistiu em ligar as 

funcionalidades de Acessibilidade em ambos os dispositivos - “TalkBack” (Android) e 

“VoiceOver” (iOS) - tendo estas como objetivo auxiliar os utilizadores no uso das aplicações 

móveis. Para além disso, estas funcionalidades servem para complementar o processo de 

avaliação da Acessibilidade das aplicações móveis do grupo alvo. No momento da primeira 

utilização destas funcionalidades é essencial selecionar o que se pretende manter ativo ou o que 

é necessário alterar. Na presente investigação, foram mantidos todos os aspetos por defeito em 

ambas as funcionalidades. Após a correta ativação de ambas as funcionalidades, foi possível 

proceder à avaliação das aplicações do grupo alvo. 

No ponto seguinte, será apresentada a contabilização dos erros relativos aos requisitos 

quantitativos, bem como a verificação dos requisitos qualitativos. Posteriormente, no capítulo 

5 serão analisados e normalizados estes mesmos erros e será atribuída uma classificação 

conforme os erros contabilizados. 
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  Avaliação das aplicações 

4.4.1. Avaliação da aplicação Guia de Viagem Visit Portugal  

Em primeiro lugar, foi realizada a avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação 

Guia de Viagem Visit Portugal no dispositivo iPhone 4 que contém o sistema operativo iOS.  

No entanto, quando se procedeu à avaliação da mesma aplicação nos dispositivos iPhone 6 Plus 

(iOS) e iPhone XR (iOS) foi verificado que os resultados eram semelhantes. Posto isto, na 

Tabela 5 estão presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação nos três 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

Tabela 5 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia de Viagem Visit Portugal nos dispositivos 

iPhone 4, iPhone 6 Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 0 0 2 18 0 

Pesquisa 0 4 0 1 5 0 

Perto de 

mim 

0 203 0 3 4 101 

Realidade 

Aumentada 

0 0 0 2 2 0 

Os Meus 

Favoritos 

0 0 0 2 2 2 

Conteúdo 

Offline  

0 2 0 2 4 0 

A Minha 

Conta 

0 0 0 0 6 2 

Sugestões 

Sol e Mar 

0 0 0 1 30 27 

As 

melhores 

praias 

0 1 0 3 3 6 

Total 0 210 0 16 74 138 

 

De acordo com a Tabela 5, podemos verificar que o menu Início não apresenta erros de 

contraste entre planos, de contraste dos elementos com texto, de legibilidade do conteúdo em 

texto e de espaçamento entre elementos alvo de toque. Pelo contrário, apresenta dois erros de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro e 18 erros na funcionalidade VoiceOver, sendo que 
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15 desses erros correspondem a imagens que não contêm rótulos (labels), um erro corresponde 

a um rótulo de menu incorreto e o restante erro a um botão denominado “Voltar ao Início” que, 

para além de não funcionar, não contém qualquer rótulo. Relativamente ao menu Pesquisa, não 

foram observados quaisquer erros de contraste entre planos, de legibilidade do conteúdo em 

texto e de espaçamento entre elementos alvo de toque. No entanto, foram detetados quatro erros 

de contraste dos elementos com texto, um erro de tamanho do alvo para entradas de ponteiro e 

cinco erros na funcionalidade VoiceOver, sendo que três deles correspondem a menus 

dropdown (“Categorias”, “Regiões” e “Localidades”) impossíveis de utilizar quando esta 

funcionalidade se encontra ativa, um erro no rótulo de um menu (que se encontra incorreto) e 

o restante erro no rótulo do botão “Apagar Pesquisa” (que se encontra incorreto). Em relação 

ao menu Perto de mim, não foram apresentados erros de contraste entre planos e de legibilidade 

do conteúdo em texto. Contudo, foram detetados 203 erros de contraste dos elementos com 

texto, três erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, quatro erros na funcionalidade 

VoiceOver e 101 erros de espaçamento entre elementos alvo de toque. Dos quatro erros na 

funcionalidade VoiceOver, um deles corresponde ao rótulo de um menu (que se encontra 

incorreto), um ao rótulo do botão “Pesquisa” (que se encontra incorreto), um ao rótulo do botão 

“Mapa” (que se encontra incorreto) e o restante erro ao menu dropdown (“Categorias”) 

impossível de utilizar quando esta funcionalidade se encontra ativa. 

Seguidamente, no menu Realidade Aumentada, não foram encontrados erros de erros 

de contraste entre planos, de contraste dos elementos com texto, de legibilidade do conteúdo 

em texto e de espaçamento entre elementos alvo de toque. Pelo contrário, foram apresentados 

dois erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro e dois erros na funcionalidade 

VoiceOver, sendo que um desses erros corresponde ao rótulo de um menu (que se encontra 

incorreto), um ao rótulo do botão “Pesquisa” (que se encontra igualmente incorreto). 

Relativamente ao menu Os Meus Favoritos, apenas foram apresentados erros de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro e na funcionalidade VoiceOver, estando estes últimos 

relacionados com um rótulo de um menu (que se encontra incorreto) e a um rótulo do botão 

“Pesquisa” (que se encontra igualmente incorreto). No menu Conteúdo Offline, apenas foram 

apresentados erros de contraste dos elementos com texto, de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro e na funcionalidade VoiceOver. Em relação aos erros apresentados nesta 

funcionalidade, dois deles correspondem a menus dropdown (“Categorias” e “Regiões”) 

impossíveis de utilizar quando esta funcionalidade se encontra ativa e os restantes erros 
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relacionados com rótulos de menus que se encontravam incorretos (sendo um deles o do botão 

“Pesquisa”). 

Posteriormente, foi avaliado o menu A Minha Conta, onde foram apresentados apenas 

erros na funcionalidade VoiceOver e de espaçamento entre elementos alvo de toque. A 

funcionalidade VoiceOver conseguiu ler corretamente alguns botões, mas não indicou estes 

como tal (quatro erros). Para além disso, apresentou dois erros relacionados com rótulos de 

menus que se encontravam incorretos (sendo um deles o do botão “Pesquisa”). O menu 

Sugestões Sol e Mar apresentou somente erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, 

na funcionalidade VoiceOver e de espaçamento entre elementos alvo de toque. A 

funcionalidade VoiceOver conseguiu ler corretamente alguns botões, mas não indicou estes 

como tal (28 erros). Para além disso, o rótulo do botão “Retroceder” encontrava-se incorreto e 

o botão “Voltar ao Início” não funcionava, nem continha rótulo. Por fim, foi avaliado o menu 

As Melhores Praias onde foram detetados erros de contraste dos elementos com texto, de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro, na funcionalidade VoiceOver e de espaçamento 

entre elementos alvo de toque. A funcionalidade VoiceOver apresentou dois erros de rótulos de 

botões incorretos (botões “Retroceder” e “Partilhar”) e uma imagem que não continha rótulo 

(um erro).  

 

Seguidamente, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos mesmos 

dispositivos. Na Tabela 6 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos 

requisitos.  

 

Tabela 6 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Guia de Viagem Visit Portugal no dispositivo iPhone 

4, iPhone 6 Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

Requisitos Aplicação “Guia de Vigem Visit Portugal” (iPhone 
4, iPhone 6 Plus e iPhone XR, iOS) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 
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REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação.  

 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar atividade após re-

autenticar sem perda de dados. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 
do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não são apresentadas alternativas para os 

movimentos complexos. 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. pseudo-estepe; 

escarpados) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão ou conteúdo complementar 

que facilite a compreensão do conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 Não apresenta qualquer formulário. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 
ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que não 

apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de diferenciação. A 
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aplicação Guia de Viagem Visit Portugal não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto 

com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de 

tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar 

que o utilizador pode continuar atividade após re-autenticar sem perda de dados, mas não existe 

qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de 

animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível 

verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação 

também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do 

dispositivo ou pelo movimento do utilizador e não são apresentadas alternativas para os 

movimentos complexos. No que diz respeito ao conteúdo de texto, foram encontradas várias 

palavras incomuns (e.g. pseudo-estepe; escarpados), mas não foram apresentadas quaisquer 

abreviaturas nem qualquer revisão ou conteúdo complementar que facilitasse a compreensão 

do conteúdo complexo. Por outro lado, a presente aplicação fornece sugestões simples para que 

o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Em último lugar, foi possível 

verificar que a aplicação não apresenta qualquer formulário, qualquer funcionalidade que 

permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de 

tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de 

tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia assistiva e 

a presença de CAPTCHA.  

 

Após ser realizada a avaliação desta aplicação nos dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus 

e iPhone XR (com o sistema operativo iOS), era esperado realizar a avaliação da mesma 

aplicação, mas nos dispositivos Wiko GOA, Nokia 5.1 e OnePlus 6 (ambos com o sistema 

operativo Android). No entanto, verificou-se que, no caso do dispositivo Wiko GOA, a 

aplicação Guia de Viagem Visit Portugal não era compatível com a versão do sistema operativo 

deste dispositivo. Em relação aos restantes dispositivos, esta aplicação não funcionava 

corretamente em ambos. Assim sendo, não foi possível realizar a avaliação quantitativa e 

qualitativa nos três dispositivos com o sistema operativo Android.  
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4.4.2. Avaliação da aplicação Rota Omíada no Algarve 

Em segundo lugar, foi realizada a avaliação da aplicação Rota Omíada no Algarve. No 

dispositivo iPhone 4 (iOS) não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa, uma 

vez que a aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo. 

Por conseguinte, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente 

aplicação no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 7 

estão presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os 

erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do 

conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e 

do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

Tabela 7 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Rota Omíada no Algarve no dispositivo Wiko GOA, 

com o sistema operativo Android 

. *Existem 13 páginas de outras regiões algarvias que apresentam os mesmos erros de acessibilidade.  

**A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade 

 

De acordo com a Tabela 7, podemos verificar que o menu Home apenas apresenta erros 

de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). No menu Explore a Rota, foram 

encontrados 14 erros de espaçamento entre elementos alvo de toque e um erro de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro. Relativamente ao menu Os Omíadas no Algarve, podemos 

verificar que apenas existem erros de contraste dos elementos com texto (dois erros). Pelo 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 0 0 0 ** 4 

Explore a 

Rota 

0 0 0 1 ** 14 

Os Omíadas 

no Algarve 

0 2 0 0 ** 0 

Sobre o 

Algarve 

4 2 0 0 ** 0 

Informações 

Úteis 

0 180 0 86 ** 0 

Faro* 5 2 0 0 ** 3 

Realidade 

Aumentada 

0 0 0 0 ** 0 

Total 9 186 0 87 ** 21 
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contrário, no menu Sobre o Algarve foram encontrados erros de contraste entre planos (quatro 

erros) e de contraste dos elementos com texto (dois erros). 

Seguidamente, no menu Informações Úteis, foram encontrados 180 erros de contraste 

dos elementos com texto e 86 de tamanho do alvo para entradas de ponteiro. Em relação ao 

menu Faro, foram encontrados erros de contraste entre planos (cinco erros), de contraste dos 

elementos com texto (dois erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). 

Por fim, no menu Realidade Aumentada, não foram apresentados quaisquer erros. 

 

Posteriormente, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos no mesmo 

dispositivo. Na Tabela 8 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos 

requisitos, nos dispositivos Wiko GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 (uma 

vez que os resultados eram semelhantes para os cinco dispositivos). 

 

 

Tabela 8 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Rota Omíada no Algarve no dispositivo Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “Rota Omíada no Algarve” (Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 
elementos de diferenciação.  

 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 Não é possível efetuar registo/login. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 
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REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apenas é possível efetuar zoom através de 

movimentos complexos (no mapa). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. cosmopolita; 

iqlim; assoreamento) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão ou conteúdo complementar 

que facilite a compreensão do conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 
preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. * 

REQ29 Não apresenta qualquer formulário. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

*No dispositivo Wiko GOA não foi possível utilizar a funcionalidade TalkBack. 
 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que o 

conteúdo adicional não é acionado apenas com o foco. Em relação aos meios visuais de 

transmitir informações, foi verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos 

de diferenciação. A aplicação Rota Omíada no Algarve não apresenta quaisquer componentes 

com movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em 

conjunto com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível 

verificar que não é possível efetuar registo/login e que não existe qualquer conteúdo que pisque 

mais do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial 

e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é 

determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer 



 

73 

 

funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do 

utilizador e apenas é possível efetuar zoom através de movimentos complexos (no mapa). No 

que diz respeito ao conteúdo de texto, foram encontradas várias palavras incomuns (e.g. 

cosmopolita; iqlim; assoreamento), mas não foram apresentadas quaisquer abreviaturas e uma 

revisão ou conteúdo complementar que facilitasse a compreensão do conteúdo complexo. Por 

outro lado, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir 

facilmente os erros de entrada. No dispositivo Wiko GOA não foi possível utilizar a 

funcionalidade TalkBack, o que por sua vez impossibilitou a avaliação do requisito REQ28. 

Pelo contrário, nos restantes dispositivos foi possível utilizar a mesma funcionalidade (ou o 

VoiceOver, no caso dos dispositivos com o sistema operativo iOS), mas os rótulos não eram 

suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existia uma ajuda contextualizada. 

Em último lugar, foi possível verificar que a aplicação não apresenta qualquer formulário, 

qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala 

de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da 

aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer 

tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus (iOS). No entanto, os 

requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR. Posto isto, na 

Tabela 9 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa de ambos os 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 9 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Rota Omíada no Algarve nos dispositivos iPhone 6 

Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 0 0 0 3 4 

Explore a 

Rota 

0 0 0 0 3 14 
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Os Omíadas 

no Algarve 

2 1 0 0 1 0 

Sobre o 

Algarve 

4 2 0 0 2 0 

Informações 

Úteis 

0 180 0 86 1 0 

Faro* 3 1 0 0 1 3 

Realidade 

Aumentada 

0 0 0 0 1 0 

Total 9 184  86 12 21 

*Existem 13 páginas de outras regiões algarvias que apresentam os mesmos erros de acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 9, podemos verificar que o menu Home apenas apresenta 

quatro erros de espaçamento entre elementos alvo de toque e três na funcionalidade VoiceOver, 

nomeadamente a rótulos incorretos de botões (“Menu”, “Pesquisa” e “Opções”). No menu 

Explore a Rota, foram detetados três erros na funcionalidade VoiceOver e 14 de espaçamento 

entre elementos alvo de toque. Os três erros apresentados na funcionalidade VoiceOver 

correspondem a rótulos incorretos de botões (“Menu”, “Pesquisa” e “Opções). Em relação ao 

menu Os Omíadas no Algarve, foram apresentados dois erros de contraste entre planos, um 

erro de contraste dos elementos com texto e um erro na funcionalidade VoiceOver, 

correspondendo este a um rótulo incorreto no botão “Retroceder”. 

Seguidamente, foi avaliado o menu Sobre o Algarve, onde foram detetados erros de 

contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos com texto (dois erros) e dois 

erros na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente rótulos incorretos nos botões “Retroceder” 

e “Partilhar”. Relativamente ao menu Informações Úteis, foram verificados erros de contraste 

dos elementos com texto (180 erros), erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (86 

erros) e um erro na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente um rótulo incorreto no botão 

“Retroceder”. No menu Faro foram encontrados erros de contraste entre planos (três erros), de 

contraste dos elementos com texto (um erro), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto 

no botão “Retroceder”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). Por fim, 

no menu Realidade Aumentada, foi possível constatar apenas um erro na funcionalidade 

VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Retroceder”). 

 

Uma vez que os requisitos qualitativos desta aplicação e com estes dois dispositivos já 

tinham sido apresentados na Tabela 8, procedeu-se para a avaliação quantitativa no dispositivo 

Nokia 5.1 (Android). Contudo, os requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos 

do OnePlus 6. Assim sendo, a Tabela 10 apresenta os resultados obtidos na avaliação 

quantitativa de ambos os dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre 
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planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de 

toque. 

 

Tabela 10 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Rota Omíada no Algarve nos dispositivos Nokia 

5.1 e OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

*Existem 13 páginas de outras regiões algarvias que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 
 

De acordo com a Tabela 10, podemos verificar que o menu Home apenas apresenta 

quatro erros de espaçamento entre elementos alvo de toque e três na funcionalidade TalkBack, 

nomeadamente a rótulos incorretos de botões (“Menu”, “Pesquisa” e “Opções”). No menu 

Explore a Rota, foram detetados três erros na funcionalidade TalkBack, um de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro e 14 de espaçamento entre elementos alvo de toque. Os três erros 

apresentados na funcionalidade TalkBack correspondem a rótulos incorretos de botões 

(“Menu”, “Pesquisa” e “Opções). Em relação ao menu Os Omíadas no Algarve, foram 

apresentados dois erros de contraste dos elementos com texto e um erro na funcionalidade 

TalkBack, correspondendo este a um rótulo incorreto no botão “Retroceder”. 

Seguidamente, foi avaliado o menu Sobre o Algarve, onde foram detetados erros de 

contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos com texto (dois erros) e três 

erros na funcionalidade TalkBack, nomeadamente rótulos incorretos nos botões “Retroceder” 

e “Partilhar” e o texto não apresenta codificação utf-8 e, como tal, o TalkBack não lê 

corretamente. Relativamente ao menu Informações Úteis, foram verificados erros de contraste 

dos elementos com texto (180 erros), erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (86 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 0 0 0 3 4 

Explore a 

Rota 

0 0 0 1 3 14 

Os Omíadas 

no Algarve 

0 2 0 0 1 0 

Sobre o 

Algarve 

4 2 0 0 3 0 

Informações 

Úteis 

0 180 0 86 1 0 

Faro* 5 2 0 0 1 3 

Realidade 

Aumentada 

0 0 0 0 1 0 

Total 9 186 0 87 13 21 
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erros) e um erro na funcionalidade TalkBack, nomeadamente um rótulo incorreto no botão 

“Retroceder”. No menu Faro foram encontrados erros de contraste entre planos (cinco erros), 

de contraste dos elementos com texto (dois erros), na funcionalidade TalkBack (um rótulo 

incorreto no botão “Retroceder”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). 

Por fim, no menu Realidade Aumentada, foi possível constatar apenas um erro na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder”). 

 

4.4.3. Avaliação da aplicação Guia Lisboa de Civitatis 

Em terceiro lugar, foi realizada a avaliação da aplicação Guia Lisboa de Civitatis. No 

dispositivo iPhone 4 (iOS) não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa, uma 

vez que a aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo deste dispositivo. 

Por conseguinte, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente 

aplicação no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 11 

estão presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os 

erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do 

conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e 

do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 11 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Lisboa de Civitatis no dispositivo Wiko 

GOA, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 2 0 1 * 5 

Informação 

Geral 

0 0 0 4 * 4 

O que ver 0 2 0 23 * 0 

Como 

chegar 

0 8 0 9 * 0 

Transporte 0 6 0 4 * 5 

Compras 0 7 0 3 * 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 * 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 * 0 

Lisboa em 

48 horas 

0 11 0 3 * 0 

Guia 0 2 0 1 * 0 
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Atividades 0 133 0 34 * 1 

Mapa 2 0 0 1 * 0 

Minha 

Conta 

0 10 0 1 * 7 

Total 2 195 0 90 * 22 

*A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

De acordo com a Tabela 11, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). No menu Informação 

Geral, foram encontrados quatro erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro e quatro 

de espaçamento entre elementos alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, podemos 

verificar que existem erros de contraste dos elementos com texto (dois erros) e de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (23 erros). Simultaneamente, o menu Como Chegar apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (oito erros) e de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (nove erros). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (cinco erros). Em relação ao menu Compras, foi possível detetar erros 

de contraste dos elementos com texto (sete erros) e de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (três erros). Os menus Onde comer e Onde dormir apresentam erros de contraste dos 

elementos com texto (sete erros cada um) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três 

erros cada um). Em relação ao menu Lisboa em 48 horas, foi detetado erros de contraste dos 

elementos com texto (11 erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros).  

Relativamente ao menu Guia, foi possível verificar erros de contraste dos elementos 

com texto (dois erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por sua vez, 

o menu Atividades apresenta erros de contraste dos elementos com texto (133 erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (34 erros) e de espaçamento entre elementos alvo de 

toque (um erro). O menu Mapa contém erros de contraste entre planos (dois erros) e de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por último, o menu Minha Conta contém erros de 

contraste dos elementos com texto (10 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (sete erros). 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos Wiko 

GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram 
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semelhantes em todos os dispositivos. Na Tabela 12 estão presentes os resultados obtidos na 

avaliação destes mesmos requisitos.  

 

 

Tabela 12 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Guia Lisboa de Civitatis nos dispositivos Wiko 

GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

  Requisitos Aplicação “Guia Lisboa de Civitatis” (Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação.  
 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apenas é possível efetuar zoom através de 
movimentos complexos (no mapa). 

REQ24 Não são apresentadas quaisquer palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão ou conteúdo complementar 

que facilite a compreensão do conteúdo complexo. 

REQ27 Não apresenta sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de 

entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 
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REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que o 

conteúdo adicional não é acionado apenas com o foco. Em relação aos meios visuais de 

transmitir informações, foi verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos 

de diferenciação. A aplicação Guia Lisboa de Civitatis não apresenta quaisquer componentes 

com movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em 

conjunto com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível 

verificar que o utilizador pode continuar a atividade sem perda de dados após a nova 

autenticação e que não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, 

nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além 

disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio 

link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo 

movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e apenas é possível efetuar zoom 

através de movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, não 

foram encontradas quaisquer palavras incomuns, abreviaturas e que não existe uma revisão ou 

conteúdo complementar que facilitasse a compreensão do conteúdo complexo. Por sua vez, a 

presente aplicação não fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir 

facilmente os erros de entrada. Além disso, os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada (no caso do dispositivo Wiko 

GOA, não foi possível utilizar o TalkBack). Em último lugar, foi possível verificar que a 

aplicação permite o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados, mas 
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não apresenta qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido 

para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter 

cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize 

qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus (iOS). No entanto, os 

requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR (iOS). Posto isto, 

na Tabela 13 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa de ambos os 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 13 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Lisboa de Civitatis nos dispositivos iPhone 

6 Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 5 3 0 1 6 5 

Informação 

Geral 

0 4 0 4 3 4 

O que ver 0 2 0 23 21 0 

Como 

chegar 

0 8 0 9 5 0 

Transporte 0 6 0 4 3 5 

Compras 0 7 0 3 3 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 3 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 3 0 

Lisboa em 

48 horas 

0 11 0 3 4 0 

Guia 4 2 0 1 6 4 

Atividades 4 133 0 34 38 4 

Transfers 4 0 0 2 6 4 

Mapa 6 1 0 1 9 4 

Minha 

Conta 

4 9 0 1 6 9 

Total 27 200 0 92 116 39 
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De acordo com a Tabela 13, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste entre os planos (cinco erros), de contraste dos elementos com texto (três erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade VoiceOver e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). Nesta funcionalidade, os erros dizem 

respeito a rótulos incorretos do botão “Carrinho” (um erro) e a rótulos incompletos dos botões 

“Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta” (cinco erros). No menu 

Informação Geral, foram encontrados quatro erros de contraste dos elementos com texto, 

quatro de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, três na funcionalidade VoiceOver 

(nomeadamente, dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e um menu 

dropdown (“Informação Geral”) impossível de utilizar) e quatro de espaçamento entre 

elementos alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, podemos verificar que existem 

erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (23 erros) e na funcionalidade VoiceOver (três rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder”, “Carrinho” e “Favorito”). Simultaneamente, o menu Como Chegar apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (oito erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (nove erros) e na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder” e “Carrinho”, um menu dropdown (“Como chegar”) impossível de utilizar através 

desta funcionalidade e duas imagens sem rótulo). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros), de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (cinco erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois 

rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e um menu dropdown (“Transporte”) 

impossível de utilizar através desta funcionalidade. Em relação ao menu Compras, foi possível 

detetar erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo). O menu Onde comer apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo.  

Em relação ao menu Onde dormir, foram encontrados erros de contraste dos elementos 

com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na 

funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e 

“Carrinho” e uma imagem sem rótulo. No menu Lisboa em 48 horas, foram detetados erros de 
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contraste dos elementos com texto (11 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros) e na funcionalidade VoiceOver, mais precisamente dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulos. Por sua vez, no menu Guia, foi 

possível verificar erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos com 

texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (seis erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros 

na funcionalidade VoiceOver correspondem a um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e a 

rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”. 

No menu Atividades foram encontrados erros de contraste entre planos (quatro erros), de 

contraste dos elementos com texto (133 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(34 erros), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no botão “Favoritos” e rótulos 

incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Pelo contrário, no menu Transfers 

foram apresentados erros de contraste entre planos (quatro erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (dois erros), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no botão 

“Carrinho” e rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e 

“Minha Conta”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Em relação ao 

menu Mapa, este contém erros de contraste entre planos (seis erros), de contraste dos elementos 

com texto (um erro), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (nove erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros 

na funcionalidade VoiceOver dizem respeito a rótulos incorretos nos botões “Carrinho”, 

“Menu” e “Localização”, à impossibilidade de utilizar o Mapa utilizando esta funcionalidade e 

a rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”). 

Por último, o menu Minha Conta contém erros de contraste entre planos (quatro erros), de 

contraste dos elementos com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), na funcionalidade VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de 

rótulo nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (nove erros). 

 

Após a realização da avaliação desta aplicação nos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone 

XR (ambos com o sistema operativo iOS), foi efetuada a avaliação da mesma aplicação no 

dispositivo Nokia 5.1 (Android). Como na Tabela 12 já se encontram presentes os requisitos 

qualitativos da Guia Lisboa de Civitatis avaliados neste dispositivo, serão apresentados apenas 
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os requisitos quantitativos na tabela seguinte. Dado que os resultados do OnePlus 6 (Android) 

são semelhantes aos deste dispositivo, será apresentada apenas uma tabela com os resultados 

comuns a ambos. Assim sendo, na Tabela 14 estão presentes os resultados obtidos na avaliação 

quantitativa dos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, nomeadamente os erros da relação de 

contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre 

elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 14 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Lisboa de Civitatis nos dispositivos Nokia 

5.1 e OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 2 0 1 6 4 

Informação 

Geral 

0 0 0 4 3 4 

O que ver 0 2 0 23 21 0 

Como 

chegar 

0 8 0 9 5 0 

Transporte 0 6 0 4 3 5 

Compras 0 7 0 3 3 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 3 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 3 0 

Lisboa em 

48 horas 

0 11 0 3 4 0 

Guia 0 2 0 1 6 4 

Atividades 0 133 0 34 38 4 

Transfers 0 0 0 2 6 4 

Mapa 2 0 0 0 9 4 

Minha 

Conta 

0 10 0 1 6 11 

Total 2 195 0 92 116 40 

 

De acordo com a Tabela 14, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), na funcionalidade TalkBack (seis erros) e de espaçamento entre elementos alvo de 

toque (quatro erros). Nesta funcionalidade, os erros dizem respeito a rótulos incorretos no botão 

“Carrinho” (um erro) e a ausência de rótulos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, 
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“Mapa” e “Minha Conta” (cinco erros). No menu Informação Geral, foram encontrados quatro 

erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, três na funcionalidade TalkBack 

(nomeadamente, rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Informação Geral” e “Carrinho”) 

e quatro de espaçamento entre elementos alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, 

podemos verificar que existem erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (23 erros) e na funcionalidade TalkBack (três rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Carrinho” e “Favorito”). Simultaneamente, o menu Como 

Chegar apresenta erros de contraste dos elementos com texto (oito erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (nove erros) e na funcionalidade TalkBack (três rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder”, “Como Chegar” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulo). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros), de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (cinco erros) e na funcionalidade TalkBack, nomeadamente três rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Transporte” e “Carrinho”. Em relação ao menu Compras, 

foi possível detetar erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack (dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo). O menu Onde comer apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack, nomeadamente dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo.  

Em relação ao menu Onde dormir, foram encontrados erros de contraste dos elementos 

com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na 

funcionalidade TalkBack, nomeadamente dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e 

“Carrinho” e uma imagem sem rótulo. No menu Lisboa em 48 horas, foram detetados erros de 

contraste dos elementos com texto (11 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros) e na funcionalidade TalkBack, mais precisamente dois rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulos. Por sua vez, no menu Guia, foi possível 

verificar erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade TalkBack (seis erros) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros na funcionalidade TalkBack correspondem a 

um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e a rótulos incompletos nos botões “Guia”, 

“Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”. No menu Atividades foram encontrados 

erros de contraste dos elementos com texto (133 erros), de tamanho do alvo para entradas de 
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ponteiro (34 erros), na funcionalidade TalkBack (um rótulo incorreto no botão “Favoritos” e 

ausência de rótulos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e 

de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Pelo contrário, no menu 

Transfers foram apresentados erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros), 

na funcionalidade TalkBack (um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de rótulos nos 

botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Em relação ao menu Mapa, este contém erros de 

contraste entre planos (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na 

funcionalidade TalkBack (nove erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro 

erros). Os erros na funcionalidade TalkBack dizem respeito a rótulos incorretos nos botões 

“Carrinho”, “Menu” e “Localização”, à impossibilidade de utilizar o Mapa utilizando esta 

funcionalidade e a rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” 

e “Minha Conta”). Por último, o menu Minha Conta contém erros de contraste dos elementos 

com texto (dez erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de rótulo nos botões 

“Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (onze erros). 

 

4.4.4. Avaliação da aplicação Guia Porto de Civitatis 

Em quarto lugar, foi realizada a avaliação da aplicação Guia Porto de Civitatis. No 

dispositivo iPhone 4 (iOS) não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa, uma 

vez que a aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo deste dispositivo. 

Consequentemente, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente 

aplicação no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 15 

estão presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os 

erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do 

conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e 

do espaçamento entre elementos alvo de toque. 
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Tabela 15 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Porto de Civitatis no dispositivo Wiko GOA, 

com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 2 0 1 * 5 

Informação 

Geral 

0 0 0 4 * 5 

O que ver 0 4 0 39 * 0 

Como 

chegar 

0 8 0 4 * 0 

Transporte 0 9 0 4 * 4 

Compras 0 7 0 3 * 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 * 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 * 0 

Porto em 

48 horas 

0 9 0 3 * 0 

Guia 0 2 0 1 * 0 

Atividades 0 133 0 34 * 1 

Mapa 2 0 0 1 * 0 

Minha 

Conta 

0 10 0 1 * 7 

Total 2 198 0 101 * 22 

*A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

De acordo com a Tabela 15, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). No menu Informação 

Geral, foram encontrados quatro erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro e cinco de 

espaçamento entre elementos alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, podemos 

verificar que existem erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros) e de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (39 erros). Simultaneamente, o menu Como Chegar 

apresenta erros de contraste dos elementos com texto (oito erros) e de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (quatro erros). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros) e de espaçamento 

entre elementos alvo de toque (quatro erros). Em relação ao menu Compras, foi possível detetar 

erros de contraste dos elementos com texto (sete erros) e de tamanho do alvo para entradas de 
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ponteiro (três erros). Os menus Onde comer e Onde dormir apresentam erros de contraste dos 

elementos com texto (sete erros cada um) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três 

erros cada um). Em relação ao menu Porto em 48 horas, foi detetado erros de contraste dos 

elementos com texto (nove erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros).  

Relativamente ao menu Guia, foi possível verificar erros de contraste dos elementos 

com texto (dois erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por sua vez, 

o menu Atividades apresenta erros de contraste dos elementos com texto (133 erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (34 erros) e de espaçamento entre elementos alvo de 

toque (um erro). O menu Mapa contém erros de contraste entre planos (dois erros) e de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por último, o menu Minha Conta contém erros de 

contraste dos elementos com texto (10 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (sete erros). 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos Wiko 

GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram 

semelhantes em todos os dispositivos. Na Tabela 16 estão presentes os resultados obtidos na 

avaliação destes mesmos requisitos.  

 

 

Tabela 16 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Guia Porto de Civitatis nos dispositivos Wiko GOA, 
iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “Guia Porto de Civitatis” (Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação.  

 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 
movimento automático que dure mais do que 5 
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segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apenas é possível efetuar zoom através de 

movimentos complexos (no mapa). 

REQ24 Não são apresentadas quaisquer palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão ou conteúdo complementar 
que facilite a compreensão do conteúdo complexo. 

REQ27 Não apresenta sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de 

entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 
 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que o 

conteúdo adicional não é acionado apenas com o foco. Em relação aos meios visuais de 

transmitir informações, foi verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos 

de diferenciação. A aplicação Guia Porto de Civitatis não apresenta quaisquer componentes 

com movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em 

conjunto com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com 
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limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível 

verificar que o utilizador pode continuar a atividade sem perda de dados após a nova 

autenticação e que não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, 

nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além 

disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio 

link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo 

movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e apenas é possível efetuar zoom 

através de movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, não 

foram encontradas quaisquer palavras incomuns, abreviaturas e que não existe uma revisão ou 

conteúdo complementar que facilitasse a compreensão do conteúdo complexo. Por sua vez, a 

presente aplicação não fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir 

facilmente os erros de entrada. Além disso, os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada (no caso do dispositivo Wiko 

GOA, não foi possível utilizar o TalkBack). Em último lugar, foi possível verificar que a 

aplicação permite o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados, mas 

não apresenta qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido 

para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter 

cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize 

qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus (iOS). No entanto, os 

requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR (iOS). Posto isto, 

na Tabela 17 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa de ambos os 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 
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Tabela 17 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Porto de Civitatis nos dispositivos iPhone 6 

Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 5 3 0 1 6 5 

Informação 

Geral 

0 4 0 4 3 5 

O que ver 0 4 0 39 35 0 

Como 

chegar 

0 8 0 4 5 0 

Transporte 0 9 0 4 3 4 

Compras 0 7 0 3 3 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 4 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 3 0 

Porto em 

48 horas 

0 9 0 3 4 0 

Guia 4 2 0 1 6 4 

Atividades 4 94 0 26 30 4 

Transfers 4 0 0 2 6 4 

Mapa 6 1 0 1 9 4 

Minha 

Conta 

4 9 0 1 6 9 

Total 27 164 0 95 123 39 

 

De acordo com a Tabela 17, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste entre os planos (cinco erros), de contraste dos elementos com texto (três erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade VoiceOver e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). Nesta funcionalidade, os erros dizem 

respeito a rótulos incorretos do botão “Carrinho” (um erro) e a rótulos incompletos dos botões 

“Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta” (cinco erros). No menu 

Informação Geral, foram encontrados quatro erros de contraste dos elementos com texto, 

quatro de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, três na funcionalidade VoiceOver 

(nomeadamente, dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e um menu 

dropdown (“Informação Geral”) impossível de utilizar) e cinco de espaçamento entre elementos 

alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, podemos verificar que existem erros de 

contraste dos elementos com texto (quatro erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(39 erros) e na funcionalidade VoiceOver (três rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, 

“Carrinho” e “Favorito”). Simultaneamente, o menu Como Chegar apresenta erros de contraste 
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dos elementos com texto (oito erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro 

erros) e na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e 

“Carrinho”, um menu dropdown (“Como chegar”) impossível de utilizar através desta 

funcionalidade e duas imagens sem rótulo). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros), de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois 

rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e um menu dropdown (“Transporte”) 

impossível de utilizar através desta funcionalidade. Em relação ao menu Compras, foi possível 

detetar erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo). O menu Onde comer apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulo.  

Em relação ao menu Onde dormir, foram encontrados erros de contraste dos elementos 

com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na 

funcionalidade VoiceOver, nomeadamente dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e 

“Carrinho” e uma imagem sem rótulo. No menu Porto em 48 horas, foram detetados erros de 

contraste dos elementos com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros) e na funcionalidade VoiceOver, mais precisamente dois rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulos. Por sua vez, no menu Guia, foi 

possível verificar erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos com 

texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (seis erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros 

na funcionalidade VoiceOver correspondem a um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e a 

rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”. 

No menu Atividades foram encontrados erros de contraste entre planos (quatro erros), de 

contraste dos elementos com texto (94 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (26 

erros), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no botão “Favorito” e rótulos 

incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Pelo contrário, no menu Transfers 

foram apresentados erros de contraste entre planos (quatro erros), de tamanho do alvo para 
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entradas de ponteiro (dois erros), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no botão 

“Carrinho” e rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e 

“Minha Conta”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Em relação ao 

menu Mapa, este contém erros de contraste entre planos (seis erros), de contraste dos elementos 

com texto (um erro), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (nove erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros 

na funcionalidade VoiceOver dizem respeito a rótulos incorretos nos botões “Carrinho”, 

“Menu” e “Localização”, à impossibilidade de utilizar o Mapa utilizando esta funcionalidade e 

a rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”). 

Por último, o menu Minha Conta contém erros de contraste entre planos (quatro erros), de 

contraste dos elementos com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), na funcionalidade VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de 

rótulo nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (nove erros). 

 

Após a realização da avaliação desta aplicação nos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone 

XR (ambos com o sistema operativo iOS), foi efetuada a avaliação da mesma aplicação no 

dispositivo Nokia 5.1 (Android). Como na Tabela 16 já se encontram presentes os requisitos 

qualitativos da Guia Porto de Civitatis avaliados neste dispositivo, serão apresentados apenas 

os requisitos quantitativos na tabela seguinte. Dado que os resultados do OnePlus 6 (Android) 

são semelhantes aos deste dispositivo, será apresentada apenas uma tabela com os resultados 

comuns a ambos. Assim sendo, na Tabela 18 estão presentes os resultados obtidos na avaliação 

quantitativa dos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, nomeadamente os erros da relação de 

contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre 

elementos alvo de toque. 
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Tabela 18 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Guia Porto de Civitatis nos dispositivos Nokia 5.1 

e OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 2 0 1 6 4 

Informação 

Geral 

0 0 0 4 3 5 

O que ver 0 4 0 39 34 0 

Como 

chegar 

0 8 0 4 5 0 

Transporte 0 9 0 4 3 4 

Compras 0 7 0 3 3 0 

Onde 

comer 

0 7 0 3 4 0 

Onde 

dormir 

0 7 0 3 3 0 

Porto em 

48 horas 

0 9 0 3 4 0 

Guia 0 2 0 1 6 4 

Atividades 0 94 0 26 30 4 

Transfers 0 0 0 2 6 4 

Mapa 2 0 0 1 9 4 

Minha 

Conta 

0 10 0 1 6 11 

Total 2 159 0 95 123 40 

 

De acordo com a Tabela 18, podemos verificar que o menu Home apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), na funcionalidade TalkBack (seis erros) e de espaçamento entre elementos alvo de 

toque (quatro erros). Nesta funcionalidade, os erros dizem respeito a rótulos incorretos no botão 

“Carrinho” (um erro) e a ausência de rótulos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, 

“Mapa” e “Minha Conta” (cinco erros). No menu Informação Geral, foram encontrados quatro 

erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro, três na funcionalidade TalkBack 

(nomeadamente, rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Informação Geral” e “Carrinho”) 

e cinco de espaçamento entre elementos alvo de toque. Relativamente ao menu O que ver, 

podemos verificar que existem erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (39 erros) e na funcionalidade TalkBack (três rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Carrinho” e “Favorito”). Simultaneamente, o menu Como 

Chegar apresenta erros de contraste dos elementos com texto (oito erros), de tamanho do alvo 
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para entradas de ponteiro (quatro erros) e na funcionalidade TalkBack (três rótulos incorretos 

nos botões “Retroceder”, “Como Chegar” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulo). 

Por sua vez, o menu Transporte apresenta erros de contraste dos elementos com texto 

(nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros), de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros) e na funcionalidade TalkBack, nomeadamente três 

rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Transporte” e “Carrinho”. Em relação ao menu 

Compras, foi possível detetar erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack (dois 

rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e uma imagem sem rótulo). O menu 

Onde comer apresenta erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack, nomeadamente dois 

rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulo.  

Em relação ao menu Onde dormir, foram encontrados erros de contraste dos elementos 

com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na 

funcionalidade TalkBack, nomeadamente dois rótulos incorretos nos botões “Retroceder” e 

“Carrinho” e uma imagem sem rótulo. No menu Porto em 48 horas, foram detetados erros de 

contraste dos elementos com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros) e na funcionalidade TalkBack, mais precisamente dois rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder” e “Carrinho” e duas imagens sem rótulos. Por sua vez, no menu Guia, foi possível 

verificar erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade TalkBack (seis erros) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Os erros na funcionalidade TalkBack correspondem a 

um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e a rótulos incompletos nos botões “Guia”, 

“Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”. No menu Atividades foram encontrados 

erros de contraste dos elementos com texto (94 erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (26 erros), na funcionalidade TalkBack (um rótulo incorreto no botão “Favoritos” e 

ausência de rótulos nos botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e 

de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Pelo contrário, no menu 

Transfers foram apresentados erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros), 

na funcionalidade TalkBack (um rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de rótulos nos 

botões “Guia”, “Atividades”, Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Em relação ao menu Mapa, este contém erros de 

contraste entre planos (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na 
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funcionalidade TalkBack (nove erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro 

erros). Os erros na funcionalidade TalkBack dizem respeito a rótulos incorretos nos botões 

“Carrinho”, “Menu” e “Localização”, à impossibilidade de utilizar o Mapa utilizando esta 

funcionalidade e a rótulos incompletos nos botões “Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” 

e “Minha Conta”). Por último, o menu Minha Conta contém erros de contraste dos elementos 

com texto (dez erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Carrinho” e ausência de rótulo nos botões 

“Guia”, “Atividades”, “Transfers”, “Mapa” e “Minha Conta”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (onze erros). 

 

 

4.4.5. Avaliação da aplicação Best Portugal 

Em quinto lugar, foi realizada a avaliação da aplicação Best Portugal. No dispositivo 

iPhone 4 (iOS) não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa, uma vez que a 

aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo deste dispositivo. 

Consequentemente, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente 

aplicação no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 19 

estão presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os 

erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do 

conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e 

do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 19 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Best Portugal no dispositivo Wiko GOA, com o 

sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 3 0 2 * 0 

Diversos 0 0 0 1 * 3 

Idioma 0 0 0 1 * 5 

Conta 0 1 0 1 * 0 

Visitar 0 2 0 2 * 0 

Lazer 0 20 0 2 * 0 

Agenda 0 2 0 6 * 0 

Comer 0 20 0 5 * 0 
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Ficar 0 20 0 5 * 0 

Santuário 

da 

Penha* 

0 11 0 4 * 5 

Total 0 79 0 29 * 13 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

**A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

Segundo a Tabela 19, podemos verificar que o menu Início apresenta erros de contraste 

dos elementos com texto (três erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros). 

No menu Diversos, foram encontrados erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um 

erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). Relativamente ao menu 

Idioma, podemos verificar a existência de erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). Simultaneamente, o 

menu Conta apresenta erros de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (um erro). 

Por sua vez, o menu Visitar contém erros de contraste dos elementos com texto (dois 

erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros). Em relação ao menu Lazer, 

este apresenta erros de contraste dos elementos com texto (20 erros) e de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (dois erros). O menu Agenda contém erros de contraste dos elementos 

com texto (dois erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (seis erros). 

Relativamente ao menu Comer, foi possível constatar erros de contraste dos elementos 

com texto (20 erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (cinco erros). O menu 

Ficar apresenta erros de contraste dos elementos com texto (20 erros) e de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (cinco erros). Por último, o menu Santuário da Penha apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (11 erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (quatro erros) e de espaçamento entre elementos alvos de toque (cinco erros). 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos no mesmo dispositivo. 

Na Tabela 20 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos requisitos.  
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Tabela 20 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Best Portugal no Wiko GOA, com o sistema 

operativo Android 

Requisitos Aplicação “Best Portugal” (Wiko GOA, Android) 

REQ07 Não apresenta legendas para todo o conteúdo que 

contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-

gravado). 

REQ08 Não apresenta linguagem de sinais para todo o 

conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 
foco. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação.  

REQ16 Os componentes com movimento automático que 

duram mais do que 5 segundos e que são 

apresentados em conjunto com outro conteúdo, não 

podem ser colocados em pausa, parados ou 

ocultados pelo utilizador. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 
ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. bulício; 

soterrada; ogivais) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Não é possível utilizar a funcionalidade TalkBack 

neste dispositivo. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 



 

98 

 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta uma alternativa em texto para identificar o conteúdo não textual, 

legendas para todo o conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

linguagem de sinais para todo o conteúdo de áudio pré-gravado, mídias sincronizadas pré-

gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer áudio que seja 

reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi possível constatar 

que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que o conteúdo adicional não 

é acionado apenas com o foco. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de diferenciação. A 

aplicação Best Portugal apresenta componentes com movimento automático que duram mais 

do que 5 segundos e que são apresentados em conjunto com outro conteúdo, mas estes não 

podem ser colocados em pausa, parados ou ocultados pelo utilizador. Para além disso, não 

apresenta quaisquer funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja executada. 

No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar que o utilizador pode continuar a atividade 

sem perda de dados após a nova autenticação e que não existe qualquer conteúdo que pisque 

mais do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial 

e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é 

determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer 

funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do 

utilizador, no entanto, apresenta alternativas para os movimentos complexos (no mapa). No que 

diz respeito ao conteúdo de texto, foram encontradas palavras incomuns (e.g. bulício; soterrada; 

ogivais), mas não foram detetadas abreviaturas ou uma revisão ou conteúdo complementar que 

facilitasse a compreensão do conteúdo complexo. Por sua vez, a presente aplicação fornece 

sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Em 

último lugar, foi possível verificar que a aplicação permite o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados, mas não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de 

tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de 
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tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia assistiva e 

a presença de CAPTCHA.  

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus (iOS). No entanto, os 

requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR (iOS). Posto isto, 

na Tabela 21 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa de ambos os 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 21 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Best Portugal nos dispositivos iPhone 6 Plus e 

iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 1 2 0 2 3 1 

Idioma 0 0 0 1 7 5 

Diversos 0 0 0 1 5 3 

Conta 0 0 0 1 5 4 

Visitar 0 0 0 3 21 2 

Lazer 0 0 0 3 21 2 

A tua 

marca 

0 0 0 3 21 2 

Agenda 0 0 0 3 1 2 

Comer 0 0 0 4 21 3 

Ficar 0 0 0 4 21 3 

Pesquisar 0 0 0 2 1 0 

Santuário 

da 

Penha* 

0 2 0 6 6 3 

Sair 0 0 0 0  0 

Total 1 4 0 33 133 30 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  
 

Segundo a Tabela 21, podemos verificar que o menu Início apresenta erros de contraste 

entre os planos (1 erro), de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (dois erros), na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos 

botões “Menu” e “Diversos” e ausência de um rótulo no botão “Perfil) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (um erro). Relativamente ao menu Idioma, podemos verificar a 
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existência de erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (um rótulo incorreto no botão “Retroceder” e rótulos incorretos que não indicam 

que o utilizador está na presença de um botão, como é o caso dos botões “Português”, “Inglês”, 

“Espanhol”, “Alemão”, “Francês” e “Chinês”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque 

(cinco erros). No menu Diversos, foram encontrados erros de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (um erro), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no botão “Retroceder” 

e rótulos incorretos que não indicam que o utilizador está na presença de um botão, como é o 

caso dos botões “Facebook”, “Instagram”, “Política de Privacidade” e “Termos e Condições”) 

e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). Simultaneamente, o menu Conta 

apresenta erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

VoiceOver (rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Os meus guardados”, “Minhas 

publicações”, “Mudar foto de perfil” e “Alterar password”) e de espaçamento entre elementos 

alvo de toque (quatro erros). 

Por sua vez, o menu Visitar contém erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos no botão “Retroceder” e nas 

imagens) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (dois erros). Em relação ao menu 

Lazer, este apresenta erros tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros), na 

funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos no botão “Retroceder” e nas imagens) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (dois erros). O menu A tua marca contém erros de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos 

incorretos no botão “Retroceder” e nas imagens) e de espaçamento entre elementos alvo de 

toque (dois erros). Relativamente ao menu Agenda, este apresenta erros de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (três erros), na funcionalidade VoiceOver (um rótulo incorreto no 

botão “Retroceder”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (dois erros). 

Relativamente ao menu Comer, foi possível constatar erros de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (quatro erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos no botão 

“Retroceder” e nas imagens) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). O 

menu Ficar apresenta erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (quatro erros), na 

funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos no botão “Retroceder” e nas imagens) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). No que diz respeito ao menu Pesquisar, 

este contém erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) e na funcionalidade 

VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Cancelar”). O menu Santuário da Penha apresenta 

erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de 
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ponteiro (seis erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, 

“Guardar” e “Partilhar”) e de espaçamento entre elementos alvos de toque (três erros). Por 

último, o menu Sair não apresenta quaisquer erros. 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos iPhone 

6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram semelhantes em 

todos os dispositivos. Na Tabela 22 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes 

mesmos requisitos.  

 

Tabela 22 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Best Portugal nos dispositivos iPhone 6 Plus, Nokia 

5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “Best Portugal” (iPhone 6 Plus, Nokia 

5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 
ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação.  

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 
do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. bulício; 

soterrada; ogivais) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 
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REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que o 

conteúdo adicional não é acionado apenas com o foco. Em relação aos meios visuais de 

transmitir informações, foi verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos 

de diferenciação. A aplicação Best Portugal não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto 

com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de 

tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar 

que o utilizador pode continuar a atividade sem perda de dados após a nova autenticação e que 

não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, nem qualquer 

tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi 

possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio link. A 

aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo movimento 

do dispositivo ou pelo movimento do utilizador, no entanto, apresenta alternativas para os 

movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, foram 

encontradas palavras incomuns (e.g. bulício; soterrada; ogivais), mas não foram detetadas 

abreviaturas ou uma revisão ou conteúdo complementar que facilitasse a compreensão do 

conteúdo complexo. Por sua vez, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o 
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utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Além disso, os rótulos não são 

suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada. 

Em último lugar, foi possível verificar que a aplicação permite o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados, mas não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de 

tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de 

tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia assistiva e 

a presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação nos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone 

XR (ambos com o sistema operativo iOS), foi efetuada a avaliação da mesma aplicação no 

dispositivo Nokia 5.1 (Android). Como na Tabela 20 já se encontram presentes os requisitos 

qualitativos da aplicação Best Portugal avaliados neste dispositivo, serão apresentados apenas 

os requisitos quantitativos na tabela seguinte. Dado que os resultados do OnePlus 6 (Android) 

são semelhantes aos deste dispositivo, será apresentada apenas uma tabela com os resultados 

comuns a ambos. Assim sendo, na Tabela 23 estão presentes os resultados obtidos na avaliação 

quantitativa dos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, nomeadamente os erros da relação de 

contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre 

elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 23 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Best Portugal nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 

6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contrast

e entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elemento

s com 

texto 

(7:1) 

Legibilidad

e do 

conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanh

o do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBac

k 

Espaçament

o entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 3 0 1 10 0 

Sobre 0 0  1 4 2 

Idioma 0 0 0 1 7 5 

Conta 0 0 0 1 11 4 

Sair 0 1 0 3 0 0 

Visitar 0 0 0 0 26 0 

Lazer 0 0 0 0 26 0 

Restaurante

s 

0 0 0 0 27 0 
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Alojamento 0 0 0 0 26 0 

Pesquisar 0 0 0 2 1 0 

Santuário da 

Penha* 

0 0 0 9 7 4 

Total 0 4 0 18 145 15 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

Segundo a Tabela 23, podemos verificar que o menu Início apresenta erros de contraste 

dos elementos com texto (três erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro) e 

na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Carrinho”, “Início” “Sobre”, 

“Idioma”, “Conta” e “Sair” e nas opções “Visitar”, “Lazer”, “Restaurantes” e “Alojamento”). 

No menu Sobre, existem erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Carrinho” e rótulos incorretos que não 

indicam que o utilizador está na presença de um botão, como é o caso dos botões “Instagram”, 

“Política de Privacidade” e “Termos e Condições”) e de espaçamento entre os elementos alvo 

de toque (dois erros). Relativamente ao menu Idioma, podemos verificar a existência de erros 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade TalkBack (um rótulo 

incorreto no botão “Carrinho” e rótulos incorretos que não indicam que o utilizador está na 

presença de um botão, como é o caso dos botões “Português”, “Inglês”, “Espanhol”, “Alemão”, 

“Francês” e “Chinês”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). 

Simultaneamente, o menu Conta apresenta erros de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos no botão “Carrinho” e nas opções 

“Início”, “Sobre”, “Idioma”, “Conta” e “Sair”; para além disso, também apresenta rótulos 

incorretos que não indicam que o utilizador está na presença de um botão, como é o caso dos 

botões “Os meus favoritos”, “Minhas Compras”, “Minhas publicações”, “Mudar foto de perfil” 

e “Alterar password”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). 

No que diz respeito ao menu Sair, este contém erros de contraste dos elementos com 

texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros). Por sua vez, o menu 

Visitar contém erros apenas na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder”, “Carrinho”, Categorias”, “Guardados”, “Mapa” e “Pesquisa” e nas imagens). Da 

mesma forma, o menu Lazer apresenta erros apenas na funcionalidade TalkBack (rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, Categorias”, “Guardados”, “Mapa” e 

“Pesquisa” e nas imagens). Os menus Restaurantes e Alojamento são outros dois menus que 

apenas possuem erros na funcionalidade TalkBack. No caso do primeiro menu, existem rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Categorias”, “Filtros”, “Guardados”, “Mapa” 
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e “Pesquisa” e nas imagens, enquanto no segundo menu são apresentados rótulos incorretos nos 

botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Categorias”, “Guardados”, “Mapa” e “Pesquisa” e nenhuma 

imagem possui um rótulo correto. 

Em relação ao menu Pesquisar, este contém erros de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (dois erros) e na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Cancelar”). Por 

último, o menu Santuário da Penha apresenta erros de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (nove erros), na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, 

“Guardar” e “Obter direções”) e de espaçamento entre elementos alvos de toque (quatro erros).  

 

 

4.4.6. Avaliação da aplicação Porto Guia de Viagem 

Em sexto lugar, foi realizada a avaliação da aplicação Porto Guia de Viagem. A presente 

aplicação não se encontrava disponível para o sistema operativo iOS, levando à impossibilidade 

de realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa nos dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus e 

iPhone XR.  

Desta forma, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente aplicação 

no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 24 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os erros da 

relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em 

texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento 

entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 24 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Porto Guia de Viagem no dispositivo Wiko GOA, 

com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 2 18 0 6 * 0 

Sugestões 23 32 0 33 * 0 

Descubra 

mais 

2 3 0 0 * 4 

Desafios 1 4 0 1 * 0 

Perfil 1 1 0 1 * 0 
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Ponte de 

D. Luís* 

7 52 0 42 * 0 

Total 36 110 0 83 * 4 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região do Porto que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 24, podemos verificar que o menu Início apresenta erros de 

contraste entre planos (dois erros), de contraste dos elementos com texto (18 erros) e de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (seis erros). No menu Sugestões foram detetados 

erros de contraste entre planos (23 erros), de contraste dos elementos com texto (32 erros) e de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (33 erros). Por sua vez, no menu Descubra mais 

foram encontrados erros de contraste entre planos (dois erros), de contraste dos elementos com 

texto (três erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). No menu 

Desafios foram detetados erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos 

com texto (quatro erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). No que diz 

respeito ao menu Perfil, este contém erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos 

elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por 

último, o menu Ponte de D. Luís apresenta erros de contraste entre planos (sete erros), de 

contraste dos elementos com texto (52 erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(42 erros). 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos Wiko 

GOA, Nokia 5.1 e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram semelhantes em ambos os 

dispositivos. Na Tabela 25 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos 

requisitos.  

 

Tabela 25 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Porto Guia de Viagem nos dispositivos Wiko GOA, 

Nokia 5.1 e OnePlus 6 (Android) 

Requisitos Aplicação “Porto Guia de Viagem” (Wiko GOA, 

Nokia 5.1 e OnePlus 6, Android) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 
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REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Apresenta elementos em que a cor é o único meio 

visual de transmitir informação. 

 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 
interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). 

REQ24 Não apresenta palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 
ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que não 

apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que são apresentados elementos em que a cor é o único meio visual de transmitir 
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informação. A aplicação Porto Guia de Viagem não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto 

com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de 

tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar 

que o utilizador pode continuar a atividade sem perda de dados após a nova autenticação e que 

não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, nem qualquer 

tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi 

possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio link. A 

aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo movimento 

do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e não apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, não foram encontradas 

palavras incomuns nem abreviaturas, no entanto, não apresenta conteúdo complexo. Por sua 

vez, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir 

facilmente os erros de entrada. Além disso, os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada (no caso do dispositivo Wiko 

GOA, não foi possível utilizar o TalkBack). Em último lugar, foi possível verificar que a 

aplicação permite o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados, mas 

não apresenta qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido 

para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter 

cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize 

qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo Nokia 5.1 (Android). Como na Tabela 

25 já se encontram presentes os requisitos qualitativos da aplicação Porto Guia de Viagem 

avaliados neste dispositivo, serão apresentados apenas os requisitos quantitativos na tabela 

seguinte. Dado que os resultados do OnePlus 6 (Android) são semelhantes aos deste dispositivo, 

será apresentada apenas uma tabela com os resultados comuns a ambos. Assim sendo, na Tabela 

26 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa dos dispositivos Nokia 5.1 e 

OnePlus 6, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 
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Tabela 26 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Porto Guia de Viagem nos dispositivos Nokia 5.1 

e OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 2 18 0 6 6 0 

Sugestões 23 32 0 33 10 0 

Descubra 

mais 

2 3 0 0 4 4 

Desafios 1 4 0 1 5 0 

Perfil 1 1 0 1 9 0 

Ponte de 

D. Luís* 

7 52 0 42 8 0 

Total 36 110 0 83 42 4 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região do Porto que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 26, podemos verificar que o menu Início apresenta erros de 

contraste entre planos (dois erros), de contraste dos elementos com texto (18 erros), de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (seis erros) e na funcionalidade TalkBack (um botão sem 

rótulo e não funcional e cinco botões sem rótulo – “Início”, “Sugestões”, “Descubra mais”, 

“Desafios” e “Perfil”). No menu Sugestões foram detetados erros de contraste entre planos (23 

erros), de contraste dos elementos com texto (32 erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (33 erros) e na funcionalidade TalkBack (botões “Localização”, “Visto”, “Favorito”, 

“Início”, “Sugestões”, “Descubra mais”, “Desafios” e “Perfil” sem rótulo). Por sua vez, no 

menu Descubra mais foram encontrados erros de contraste entre planos (dois erros), de 

contraste dos elementos com texto (três erros), de espaçamento entre elementos alvo de toque 

(quatro erros) e na funcionalidade TalkBack (quatro erros). Nos erros desta funcionalidade 

estavam presentes rótulos de botões incorretos (e.g. o botão “Pesquisa”), botões sem etiqueta e 

disfuncionais (e.g. o botão “Lugares”) e ausência de rótulos (e.g. os botões “Cancelar” e 

“Álbum). No menu Desafios foram detetados erros de contraste entre planos (um erro), de 

contraste dos elementos com texto (quatro erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e na funcionalidade TalkBack (ausência de rótulos nos botões “Início”, “Sugestões”, 

“Descubra mais”, “Desafios” e “Perfil”). No que diz respeito ao menu Perfil, este contém erros 

de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (um erro), de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (um erro) e na funcionalidade TalkBack (nove erros). Os erros 
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desta funcionalidade dizem respeito à ausência de rótulos nos botões “Adicionar lista”, “Lista 

Lisboa”, “Adicionar recomendação”, “Adicionar viagem”, “Início”, “Sugestões”, “Descubra 

mais”, “Desafios” e “Perfil”. Por último, o menu Ponte de D. Luís apresenta erros de contraste 

entre planos (sete erros), de contraste dos elementos com texto (52 erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (42 erros) e na funcionalidade TalkBack (cinco imagens não contêm 

rótulo, os botões “Favorito” e “Nova lista” não contêm rótulos). 

 

 

4.4.7. Avaliação da aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade 

Em sétimo lugar, foi realizada a avaliação da aplicação oGuia Portugal – Guia da 

Cidade. A presente aplicação não se encontrava disponível para o sistema operativo iOS, 

levando à impossibilidade de realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa nos dispositivos 

iPhone 4, iPhone 6 Plus e iPhone XR. Para além disso, também não se encontrava disponível 

para o dispositivo Wiko GOA. 

Desta forma, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente aplicação 

no dispositivo Nokia 5.1 que contém o sistema operativo Android. Dado que os resultados 

destes mesmos requisitos eram semelhantes aos do dispositivo OnePlus 6, na Tabela 27 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação em ambos os dispositivos, 

nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da 

legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 27 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade nos dispositivos 

Nokia 5.1 e OnePlus 6, ambos com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 0 0 0 5 3 

Visitar 0 0 0 0 1 128 

Fazer 0 0 0 0 1 4 

Onde 

Comer 

0 0 0 0 3 24 

Onde 

Dormir 

0 0 0 0 2 43 
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Empresas 0 0 0 0 2 58 

Quem 

Somos 

0 0 0 0 1 0 

Privacidade 0 0 0 0 1 0 

Guardados 0 0 0 0 1 2 

Contactar 0 0 0 4 1 0 

Configurar 0 0 0 2 1 0 

Avaliar 0 0 0 0 0 0 

Palácio de 

Mateus* 

0 0 0 0 5 0 

Total 0 0 0 6 24 262 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 27, o menu Home apresenta erros na funcionalidade TalkBack 

(rótulo incorreto nos botões “Menu”, “Mapa”, “Perfil”, “Pesquisa” e “Localização”) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (três erros). No menu Visitar estão presentes 

erros na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder”) e de espaçamento 

entre os elementos alvo de toque (128 erros). Em relação ao menu Fazer, este apresenta erros 

na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder”) e de espaçamento entre 

os elementos alvo de toque (quatro erros). No que diz respeito ao menu Onde Comer, este 

contém erros na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto nos botões “Retroceder”, “Filtrar” 

e “Ajuda”) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (24 erros). 

Relativamente ao menu Onde Dormir, foram detetados erros na funcionalidade 

TalkBack (rótulo incorreto nos botões “Retroceder” e “Filtrar”) e de espaçamento entre os 

elementos alvo de toque (43 erros). No menu Empresas, foram encontrados erros na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto nos botões “Retroceder” e “Pesquisa”) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (58 erros). Por sua vez, os menus Quem Somos 

e Privacidade apresentam erros apenas na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão 

“Retroceder”). Em relação ao menu Guardados, foram detetados erros na funcionalidade 

TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder”) e de espaçamento entre os elementos alvo 

de toque (dois erros). Nos menus Contactar e Configurar foram detetados erros no tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (quatro e dois erros, respetivamente) e na funcionalidade 

TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder”). 

Enquanto no menu Avaliar não foram detetados quaisquer erros, no menu Palácio de 

Mateus foram encontrados erros apenas na funcionalidade TalkBack, nomeadamente rótulos 

incorretos nos botões “Retroceder”, “Fotos”, “Guardar”, “Mapa” e “Partilhar”. 
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De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos Nokia 

5.1 e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram semelhantes em ambos os dispositivos. Na 

Tabela 28 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos requisitos.  

 

 

Tabela 28 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade nos dispositivos 

Nokia 5.1 e OnePlus 6 (Android) 

Requisitos Aplicação “oGuia Portugal – Guia da Cidade” 

(Nokia 5.1 e OnePlus 6, Android) 

REQ07 Contém elementos de vídeo e áudio sincronizado, 
mas não funcionam corretamente. 

REQ08 Contém elementos de vídeo e áudio sincronizado, 

mas não funcionam corretamente. 

REQ09 Contém elementos de vídeo e áudio sincronizado, 

mas não funcionam corretamente. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Suporta as duas orientações (vertical e horizontal). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 
limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa e nas imagens). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. galeão; 

estatuária) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão do conteúdo complexo ou 

utilização de conteúdo complementar que facilite a 
sua compreensão. 



 

113 

 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

A aplicação em questão contém elementos de vídeo e áudio sincronizado, mas não 

estavam a funcionar corretamente no momento da avaliação, o que não permitiu avaliar os 

primeiros quatro requisitos. Todavia, foi possível constatar que a aplicação em questão suporta 

ambas as orientações (vertical e horizontal) e que não apresenta conteúdo adicional. Em relação 

aos meios visuais de transmitir informações, foi verificado que, para além da cor, são 

apresentados outros elementos de diferenciação. A aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade 

não apresenta quaisquer componentes com movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com outro conteúdo, como também não apresenta 

quaisquer funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer 

da avaliação, foi ainda possível verificar que o utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação e que não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que 

três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada 

pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a 

partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que 

possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e apresenta 

alternativas para os movimentos complexos (no mapa e nas imagens). No que diz respeito ao 

conteúdo de texto, foram encontradas palavras incomuns (e.g. galeão; estatuária) e conteúdo 

complexo. Todavia, não foram encontradas abreviaturas. Por sua vez, a presente aplicação 

fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

Além disso, os rótulos não são suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existe 

uma ajuda contextualizada. Foi ainda possível verificar que a aplicação permite o cancelamento 

do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados, mas não apresenta qualquer 

funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza 
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sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem 

o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia 

assistiva e a presença de CAPTCHA.  

No decorrer da avaliação qualitativa desta aplicação foi ainda possível constatar que é 

possível alterar o tamanho do texto nas configurações.  

 

 

4.4.8. Avaliação da aplicação Viseu – Guia da Cidade 

Em oitavo lugar, foi realizada a avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação 

Viseu – Guia da Cidade no dispositivo iPhone 4 que contém o sistema operativo iOS. Como os 

resultados dos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone XR são semelhantes, serão apresentados 

unicamente na Tabela 29, onde consta os erros da relação de contraste entre planos e dos 

elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 29 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Viseu – Guia da Cidade nos dispositivos iPhone 

4, iPhone 6 Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 0 0 0 5 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 10 0 

Procurar 

pontos 

de 

interesse 

3 3 0 1 0 0 

Filtrar 0 4  8 3 4 

Casa da 

Ribeira* 

2 2 0 5 4 0 

Total 6 12 0 14 22 4 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região de Viseu que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade. 

De acordo com a Tabela 29, o menu Início apresenta apenas erros na funcionalidade 

VoiceOver, correspondendo estes a rótulos incorretos nos botões “Planear percurso”, “Procurar 

pontos de interesse”, “Localização” e “Filtrar” e à impossibilidade de utilizar o mapa ou 

selecionar os pontos de referência utilizando esta funcionalidade. No menu Planear percurso 
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são apresentados erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com 

texto (três erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente rótulos incorretos nos botões 

“Fechar” e “Seleção de tempo” (sendo impossível selecionar este botão). Para além disso, existe 

um botão denominado “Começar” que não funciona nem contém rótulo e três botões (“Voltar 

ao início”, “Interiores” e “Ignorar visitados”) que não são indicados como tal.  

Relativamente ao menu Procurar pontos de interesse, este contém erros de contraste 

entre planos (três erros), de contraste dos elementos com texto (três erros) e de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (um erro). Já o menu Filtrar apresenta erros de contraste dos 

elementos com texto (quatro erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (oito erros), 

na funcionalidade VoiceOver (dois rótulos incorretos nos botões “Minimizar” e “Iniciar sessão” 

e não indica o botão “Locais” como tal) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque 

(quatro erros). Por fim, no menu Casa da Ribeira foram detetados erros de contraste entre 

planos (dois erros), de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (cinco erros) e na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões 

“Retroceder”, “Avançar”, “Partilhar” e “Localização”). 

 

De seguida, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos iPhone 

4, Wiko GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados 

eram semelhantes em todos os dispositivos. Na Tabela 30 estão presentes os resultados obtidos 

na avaliação destes mesmos requisitos.  

 

 

Tabela 30 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Viseu – Guia da Cidade nos dispositivos iPhone 4, 

Wiko GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “Viseu – Guia da Cidade” (iPhone 4, 

Wiko GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e 

OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 
elementos de diferenciação. 
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REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 Não é possível efetuar registo e/ou login.  

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link não é determinada a partir do 

texto do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não apresenta alternativas para os movimentos 
complexos. 

REQ24 Não apresenta palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 Não apresenta qualquer formulário. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que não 

apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de diferenciação. A 

aplicação Viseu – Guia da Cidade não apresenta quaisquer componentes com movimento 

automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto com outro 

conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de tempo para 

que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar que não é 
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possível efetuar registo e/ou login e que não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que 

três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada 

pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link não é determinada 

a partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que 

possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e não são 

apresentadas alternativas para os movimentos complexos. No que diz respeito ao conteúdo de 

texto, não foram encontradas quaisquer palavras incomuns, abreviaturas ou conteúdo 

complexo. Por sua vez, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Por sua vez, os rótulos não são suficientes para 

explicar o preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada (no caso do 

dispositivo Wiko GOA, não foi possível utilizar o TalkBack). Foi ainda possível verificar que 

a aplicação não apresenta qualquer formulário, funcionalidade que permita ao utilizador 

modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que 

permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de 

zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

No decorrer da avaliação qualitativa, foi constatado ainda que a presente aplicação 

possui um áudio-guia. 

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo iPhone 4 (iOS) foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo Wiko GOA, que contém o sistema 

operativo Android. Na Tabela 31 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa 

deste dispositivo, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos 

com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, 

do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 31 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Viseu – Guia da Cidade no dispositivo Wiko GOA, 

com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 0 0 0 ** 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 ** 2 
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Procurar 

pontos 

de 

interesse 

3 3 0 1 ** 0 

Filtrar 0 6  10 ** 3 

Casa da 

Ribeira* 

3 1 0 6 ** 0 

Total 7 130 0 17 ** 5 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região de Viseu que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

*A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

De acordo com a Tabela 31, o menu Início não apresenta quaisquer erros, enquanto no 

menu Planear percurso são apresentados erros de contraste entre planos (um erro), de contraste 

dos elementos com texto (três erros) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (dois 

erros). Relativamente ao menu Procurar pontos de interesse, este contém erros de contraste 

entre planos (três erros), de contraste dos elementos com texto (três erros) e de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (um erro). Já o menu Filtrar apresenta erros de contraste dos 

elementos com texto (seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (10 erros) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (três erros). Por fim, no menu Casa da Ribeira 

foram detetados erros de contraste entre planos (três erros), de contraste dos elementos com 

texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (seis erros). 

 

Por último, foram avaliados os requisitos quantitativos da presente aplicação nos 

dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, os quais emergiram em resultados semelhantes. Assim 

sendo, a Tabela 32 apresenta os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque avaliados por ambos os 

dispositivos. 

 

Tabela 32 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Viseu – Guia da Cidade nos Nokia 5.1 e OnePlus 

6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 0 0 0 5 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 2 2 
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Procurar 

pontos 

de 

interesse 

3 3 0 1 0 0 

Filtrar 0 6 0 10 1 3 

Casa da 

Ribeira* 

3 1 0 6 5 0 

Total 7 13 0 17 13 5 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região de Viseu que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 32, o menu Home apresenta apenas erros na funcionalidade 

TalkBack, correspondendo estes a ausência de rótulos nos botões “Planear percurso”, “Procurar 

pontos de interesse”, “Localização” e “Filtrar” e à impossibilidade de utilizar o mapa utilizando 

esta funcionalidade. No menu Planear percurso são apresentados erros de contraste entre 

planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (três erros) e na funcionalidade 

TalkBack, nomeadamente a ausência de rótulo no botão “Cancelar” e a impossibilidade de 

utilizar os botões apresentados neste menu (e.g. “Visita livre”). Relativamente ao menu 

Procurar pontos de interesse, este contém erros de contraste entre planos (três erros), de 

contraste dos elementos com texto (três erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro). O menu Filtrar apresenta erros de contraste dos elementos com texto (seis erros), 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (10 erros), na funcionalidade TalkBack (um 

campo de texto denominado “Serviços Públicos” que a funcionalidade não reconhece) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (três erros). Por fim, no menu Casa da Ribeira 

foram detetados erros de contraste entre planos (três erros), de contraste dos elementos com 

texto (um erro), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (seis erros) e na funcionalidade 

TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Avançar”, “Play”, “Ponto de interesse” 

e “Partilhar”).  

 

 

4.4.9. Avaliação da aplicação JiTT.Travel Funchal 

Em nono lugar, foi realizada a avaliação da aplicação JiTT.Travel Funchal. A presente 

aplicação não se encontrava disponível para o dispositivo iPhone 4 (iOS), levando à 

impossibilidade de realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa neste dispositivo.  

Desta forma, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente aplicação 

no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 33 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação desta mesma aplicação, nomeadamente os erros da 

relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em 
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texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento 

entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 33 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação JiTT.Travel Funchal no dispositivo Wiko GOA, 

com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 2 1 0 1 ** 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 ** 2 

Procurar 

pontos de 

interesse 

0 1 0 2 ** 0 

Filtrar 0 9 0 11 ** 4 

Casa 

Museu 

Frederico 

de 

Freitas* 

0 1 0 5 ** 0 

Total 3 15 0 18 ** 6 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região do Funchal que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

*A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

De acordo com a Tabela 33, o menu Início apresenta quaisquer erros de contraste entre 

planos (dois erros), de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho para entradas 

de ponteiro (um erro), enquanto no menu Planear percurso são apresentados erros de contraste 

entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (três erros) e de espaçamento entre 

os elementos alvo de toque (dois erros). Relativamente ao menu Procurar pontos de interesse, 

este contém erros de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (dois erros). Já o menu Filtrar apresenta erros de contraste dos elementos 

com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (11 erros) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (quatro erros). Por fim, no menu Casa Museu 

Frederico de Freitas foram detetados erros de contraste dos elementos com texto (um erro) e 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (cinco erros). 
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Posteriormente, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos 

Wiko GOA, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram 

semelhantes em todos os dispositivos. Na Tabela 34 estão presentes os resultados obtidos na 

avaliação destes mesmos requisitos.  

 

 

Tabela 34 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação JiTT.Travel Funchal nos dispositivos Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “JiTT.Travel Funchal” (Wiko GOA, 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações, apenas a 

orientação vertical. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 Existe a opção para efetuar registo e/ou login, mas 
não funciona corretamente. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não apresenta alternativas para os movimentos 

complexos. 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. donatários; 

espólio) e não é fornecido glossário ou informações 

que informem o utilizador do significado das 

palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão do conteúdo complexo ou 

utilização de conteúdo complementar que facilite a 
sua compreensão. 
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REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 Apresenta formulário, mas não funciona 

corretamente. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA.  

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que não 

apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de diferenciação. A 

aplicação JiTT.Travel Funchal não apresenta quaisquer componentes com movimento 

automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto com outro 

conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de tempo para 

que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar que não é 

possível efetuar registo/login e que não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três 

vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo 

utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir 

do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e que existem 

alternativas para os movimentos complexos. No que diz respeito ao conteúdo de texto, foram 

apresentadas palavras incomuns (e.g. donatários; espólio) e conteúdo complexo, mas não foram 

apresentadas quaisquer abreviaturas. Por outro lado, a presente aplicação fornece sugestões 

simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Por sua vez, os 

rótulos não são suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada (no caso do dispositivo Wiko GOA, não foi possível utilizar o TalkBack). Foi 

ainda possível verificar que a aplicação não apresenta qualquer formulário, qualquer 
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funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza 

sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem 

o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia 

assistiva e a presença de CAPTCHA.  

No decorrer da avaliação desta aplicação, foi possível observar a presença de um áudio-

guia. 

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android) foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus. Uma vez que os 

resultados da avaliação quantitativa deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR, a 

Tabela 35 apresenta os resultados obtidos na avaliação quantitativa destes dispositivos, 

nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da 

legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

Tabela 35 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação JiTT.Travel Funchal nos dispositivos iPhone 6 

Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 0 0 0 5 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 10 0 

Procurar 

pontos de 

interesse 

3 3 0 1 0 0 

Filtrar 0 4 0 8 3 3 

Casa 

Museu 

Frederico 

de 

Freitas* 

2 2 0 5 4 0 

Total 6 12 0 14 22 3 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região do Funchal que apresentam os mesmos erros de 
acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 35, o menu Início apresenta apenas erros na funcionalidade 

VoiceOver, nomeadamente quatro rótulos incorretos (“Planear percurso”, “Procurar pontos de 

interesse”, “Localização” e “Filtrar”) e impossibilidade de utilizar o mapa ou selecionar os 
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pontos de referência utilizando esta funcionalidade. No menu Planear percurso foram 

detetados erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (três 

erros) e na funcionalidade VoiceOver. Os erros nesta funcionalidade dizem respeito ao botão 

“Fechar” que possui um rótulo incorreto, aos botões de “Seleção de tempo” que possuem um 

rótulo incorreto e não é possível selecioná-los, o botão “Começar” que não funciona e não 

contém rótulo, ausência de indicação dos botões “Voltar ao início”, “Interiores” e “Ignorar 

visitados”. Relativamente ao menu Procurar pontos de interesse, este contém erros de 

contraste entre planos (três erros), de contraste dos elementos com texto (três erros) e de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Já o menu Filtrar apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (quatro erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(oito erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Minimizar” e não indica 

que “Partilhar esta aplicação” e “Classifique esta aplicação” são botões) e de espaçamento entre 

os elementos alvo de toque (três erros). Por fim, no menu Casa Museu Frederico de Freitas 

foram detetados erros de contraste entre planos (dois erros), de contraste dos elementos com 

texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (cinco erros) e na 

funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Avançar”, “Partilhar” 

e “Localização”). 

 

Por fim, foram avaliados os requisitos quantitativos da presente aplicação com os 

dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, cujos resultados também se revelaram semelhantes. Assim 

sendo, a Tabela 36 apresenta os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque avaliados por ambos os 

dispositivos. 

 

 

Tabela 36 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação JiTT.Travel Funchal nos dispositivos Nokia 5.1 e 
OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 2 1 0 1 4 0 

Planear 

percurso 

1 3 0 0 7 2 
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Procurar 

pontos de 

interesse 

0 1 0 2 1 0 

Filtrar 0 9 0 11 1 4 

Casa 

Museu 

Frederico 

de 

Freitas* 

0 1 0 5 6 0 

Total 3 15 0 18 19 6 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos da região do Funchal que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 36, o menu Início apresenta erros de contraste entre planos 

(dois erros), de contraste dos elementos com texto (um erro), de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (um erro) e na funcionalidade TalkBack, nomeadamente ausência de rótulos nos 

botões “Planear percurso”, “Procurar pontos de interesse”, “Localização” e “Filtrar” e 

impossibilidade de utilizar o mapa através desta funcionalidade. No menu Planear percurso 

foram detetados erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto 

(três erros), na funcionalidade TalkBack (sete erros) e de espaçamento entre os elementos alvo 

de toque (dois erros). Os erros na funcionalidade TalkBack dizem respeito à ausência de rótulo 

nos botões “Cancelar”, “2, 4, 6, 8 horas”, “2 dias”, “Visita livre” e “Play”. Relativamente ao 

menu Procurar pontos de interesse, este contém erros de contraste dos elementos com texto 

(um erro), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) e na funcionalidade 

TalkBack (a barra de pesquisa não possui rótulo). Já o menu Filtrar apresenta erros de contraste 

dos elementos com texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (11 erros), 

na funcionalidade TalkBack (existe um botão para minimizar que possui um rótulo incorreto) 

e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (quatro erros). Por fim, no menu Casa 

Museu Frederico de Freitas foram detetados de contraste dos elementos com texto (um erro), 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (cinco erros) e na funcionalidade TalkBack 

(rótulos incorretos nos botões “Retroceder”, “Avançar”, “Play”, “Localização”, “Ponto de 

interesse” e “Partilhar” e um botão para minimizar que possui um rótulo incorreto). 

 

4.4.10.  Avaliação da aplicação Descubra Vila Real 

Posteriormente, foi realizada a avaliação da aplicação Descubra Vila Real. A presente 

aplicação não se encontrava disponível para o sistema operativo iOS, tornando-se impossível 

realizar uma avaliação quantitativa e qualitativa nos dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus e 
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iPhone XR. Para além disso, esta aplicação não funcionava corretamente no dispositivo Wiko 

GOA, não tendo assim sido realizada a avaliação neste dispositivo. 

Desta forma, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da presente aplicação 

no dispositivo Nokia 5.1 que contém o sistema operativo Android. Dado que os resultados 

destes mesmos requisitos eram semelhantes aos do dispositivo OnePlus 6, na Tabela 37 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação em ambos os dispositivos, nomeadamente os erros 

da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em 

texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento 

entre elementos alvo de toque. 

 

Tabela 37 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação Descubra Vila Real nos dispositivos Nokia 5.1 e 

OnePlus 6, ambos com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 16 0 11 10 10 

Perfil 0 3 0 2 1 0 

Agenda 0 1 0 3 2 0 

O que fazer 0 7 0 4 3 2 

Onde comer 0 7 0 4 3 2 

Onde 

dormir 

0 7 0 4 3 2 

Onde 

comprar 

0 7 0 4 3 2 

Essencial 0 9 0 1 4 2 

Mapa 2 1 0 2 4 1 

Itinerários 0 3 0 1 2 0 

Visão com 

câmara 

0 0 0 0 1 0 

Autarquia 0 39 0 1 1 19 

Informações 0 4 0 1 5 3 

Definições 0 6 0 2 2 4 

Palácio de 

Mateus* 

0 4 0 5 11 5 

Total 2 114 0 45 55 52 

*Existem outras páginas de locais turísticos da região de Vila Real que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 37, o menu Início possui erros de contraste dos elementos com 

texto (16 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (11 erros), na funcionalidade 

TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Menu”, “Pesquisa” e “Favorito” e nas imagens 360º) 

e de espaçamento entre os elementos alvo de toque. O menu Perfil contém erros de contraste 
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dos elementos com texto (três erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) 

e na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Menu”). Por sua vez, o menu Agenda 

contém erros de contraste dos elementos com texto (um erro), de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos dos botões “Menu” e 

“Pesquisa”). 

Em relação aos menus O que fazer, Onde comer, Onde dormir e Onde comprar, 

estes apresentam erros de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (quatro erros), na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos 

botões “Menu” e “Favorito”) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (dois erros). 

No que diz respeito ao menu Essencial, este apresenta erros de contraste dos elementos com 

texto (nove erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade 

TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Menu” e “Favorito”) e de espaçamento entre os 

elementos alvo de toque (dois erros). No menu Mapa foram detetados erros de contraste entre 

planos (dois erros), de contraste dos elementos com texto (um erro), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (dois erros), na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos botões 

“Menu”, “Visão com câmara”, “Filtrar” e “Pesquisa) e de espaçamento entre os elementos alvo 

de toque (um erro). 

Relativamente ao menu Itinerários, foi possível verificar a presença de erros de 

contraste dos elementos com texto (três erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro) e na funcionalidade TalkBack (rótulos incorretos nos botões “Menu” e “Filtrar”), 

enquanto no menu Visão com câmara verificou-se apenas erros na funcionalidade TalkBack 

(rótulo incorreto no botão “Filtrar” e impossibilidade de selecioná-lo). No menu Autarquia, 

foram constatados erros de contraste dos elementos com texto (39 erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão 

“Menu”) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (19 erros). No menu Informações 

foram encontrados erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros), de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (um erro), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto nos 

botões “Menu” e “Favorito”) e de espaçamento entre os elementos alvo de toque (três erros). 

Por sua vez, no menu Definições foram apresentados erros de erros de contraste dos elementos 

com texto (seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros), na 

funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto nos botões “Menu” e “Notificações”) e de 

espaçamento entre os elementos alvo de toque (quatro erros). Por último, no menu Palácio de 

Mateus foram detetados erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros), de tamanho 
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do alvo para entradas de ponteiro (cinco erros), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto 

nos botões “Menu”, “Pesquisa”, “Favorito”, “Pontos de interesse” e “Avaliar”, impossibilidade 

de avaliar o rótulo incorreto e ainda a impossibilidade de utilização de determinados botões) e 

de espaçamento entre os elementos alvo de toque (cinco erros). 

 

Posteriormente, foram avaliados os requisitos qualitativos nos mesmos dispositivos. Na 

Tabela 38 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos requisitos. 

 

Tabela 38 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação Descubra Vila Real nos dispositivos Nokia 5.1 e 

OnePlus 6 (Android) 

Requisitos Aplicação “oGuia Portugal – Guia da Cidade” 

(Nokia 5.1 e OnePlus 6, Android) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações (apenas a 
orientação vertical). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Apresenta elementos em que a cor é o único meio 

visual de transmitir informação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 
do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não apresenta alternativas para os movimentos 

complexos. 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. pendor; 

encastrados; acervo) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 
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REQ26 Não apresenta revisão do conteúdo complexo ou 

utilização de conteúdo complementar que facilite a 

sua compreensão. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 
de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e o conteúdo 

adicional não é acionado apenas com o foco do rato ou teclado. Em relação aos meios visuais 

de transmitir informações, foi verificado que existem determinados elementos em que a cor é o 

único meio visual de transmitir informação. A aplicação Descubra Vila Real apresenta 

componentes com movimento automático que dura mais do que 5 segundos, mas não é possível 

colocá-los em pausa, pará-los ou ocultá-los. Por outro lado, não apresenta quaisquer 

funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da 

avaliação, foi ainda possível verificar que é possível continuar a atividade sem perda de dados 

após a nova autenticação e foi verificada a inexistência de qualquer conteúdo que piscasse mais 

do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e 

acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é 

determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer 

funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do 

utilizador e foi verificada a inexistência de alternativas para os movimentos complexos. No que 

diz respeito ao conteúdo de texto, foram apresentadas palavras incomuns (e.g. pendor; 

encastrados; acervo) e conteúdo complexo, mas não foram apresentadas quaisquer abreviaturas. 

Por outro lado, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o utilizador consiga 
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corrigir facilmente os erros de entrada. Por sua vez, os rótulos não são suficientes para explicar 

o preenchimento do campo e não existe uma ajuda contextualizada. Foi possível verificar que 

é possível o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados. Pelo contrário, 

não foi encontrada qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo 

colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador 

inverter cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

No decorrer desta avaliação, foi possível verificar que é possível mudar o tamanho do 

texto nas configurações.  

 

4.4.11.  Avaliação da aplicação SMIITY SMart Interactive cITY 

De seguida, foi realizada a avaliação da aplicação SMIITY SMart Interactive cITY. 

Como a presente aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo do iPhone 4 

(iOS) e do Wiko GOA (Android), não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa 

nestes dispositivos.  

Deste modo, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação em 

questão no dispositivo iPhone 6 Plus que contém o sistema operativo iOS. Dado que os 

resultados destes mesmos requisitos eram semelhantes aos dos dispositivos Nokia 5.1 

(Android), iPhone XR (iOS) e OnePlus 6 (Android),  na Tabela 39 estão presentes os resultados 

obtidos na avaliação em ambos os dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste 

entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo 

de toque. 

 

Tabela 39 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação SMIITY SMart Interactive cITY nos dispositivos 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Home 0 7 0 8 7 4 

Mapa 3 7 0 4 4 4 

Calendário 0 14 0 3 1 4 

Notificações 0 5 0 0 0 4 

Perfil 0 8 0 2 1 4 
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Capela 

Nova 

(Igreja S. 

Paulo) * 

0 15 0 5 4 0 

Total 3 56 0 22 17 20 

*Existem outras páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

 

 

De acordo com a Tabela 39, podemos constatar que no menu Home existem erros de 

contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(oito erros), na funcionalidade VoiceOver/TalkBack (sete erros) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Verificou-se que os erros presentes nas funcionalidades 

VoiceOver (iOS) e TalkBack (Android) eram os mesmos, nomeadamente rótulos incorretos nos 

botões “Pesquisa”, “Home”, “Notícias”, “Eventos”, “Percursos”, “Redes sociais” e “Pontos de 

interesse”. Em relação ao menu Mapa, foram encontrados erros de contraste entre planos (três 

erros), de contraste dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (quatro erros), na funcionalidade VoiceOver/TalkBack (rótulo incorreto nos botões 

“Filtrar”, “Realidade aumentada”, “Modo de visualização” e “Localização”) e de espaçamento 

entre elementos alvo de toque (quatro erros). Já no menu Calendário foram detetados erros de 

contraste dos elementos com texto (14 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(três erros), na funcionalidade VoiceOver/TalkBack (apresenta um rótulo incorreto no botão 

“Modo de visualização” e não é possível utilizar este menu corretamente, utilizando cada uma 

destas funcionalidades) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). 

No que diz respeito ao menu Notificações, foram observados erros de contraste dos 

elementos com texto (cinco erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro 

erros). No menu Perfil foram encontrados erros de contraste dos elementos com texto (oito 

erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros), na funcionalidade 

VoiceOver/TalkBack (rótulo incorreto no botão “Definições”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Por último, no menu Capela Nova (Igreja S. Paulo) 

foram detetados erros de contraste dos elementos com texto (15 erros), de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (cinco erros) e na funcionalidade VoiceOver/TalkBack (rótulos incorretos 

nos botões “Retroceder” e “Áudio” e nas imagens). 

 

Posteriormente, foram avaliados os requisitos qualitativos nos mesmos dispositivos. Na 

Tabela 40 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos requisitos. 
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Tabela 40 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação SMIITY SMart Interactive cITY nos dispositivos 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “SMIITY SMart Interactive cITY” 

(iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Não suporta as duas orientações (apenas a 

orientação vertical). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 
elementos de diferenciação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apenas é possível efetuar zoom através de 
movimentos complexos (no mapa). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. erudita; 

encimado) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão do conteúdo complexo ou 

utilização de conteúdo complementar que facilite a 

sua compreensão. 

REQ27 Não apresenta sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de 

entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 
ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 
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REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão apenas suporta a orientação vertical e que não 

existe conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir informações, foi 

verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de diferenciação. A 

aplicação SMIITY SMart Interactive cITY não apresenta componentes com movimento 

automático que dure mais do que 5 segundos ou quaisquer funcionalidades com limite de tempo 

para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar que é 

possível continuar a atividade sem perda de dados após a nova autenticação e foi verificada a 

inexistência de qualquer conteúdo que piscasse mais do que três vezes por segundo, nem 

qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além disso, 

foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio link. A 

aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo movimento 

do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e foi verificado que apenas é possível efetuar 

zoom através de movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, 

foram apresentadas palavras incomuns (e.g. erudita; encimado) e conteúdo complexo, mas não 

foram apresentadas quaisquer abreviaturas. Por outro lado, a presente aplicação não fornece 

sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada, os 

rótulos não são suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada.  Foi ainda possível verificar que é possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. Pelo contrário, não foi encontrada qualquer 

funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza 

sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem 

o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia 

assistiva e a presença de CAPTCHA.  
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No decorrer da avaliação da presente aplicação, foi possível observar a existência de 

uma opção que permitia ouvir o texto escrito. 

 

4.4.12.  Avaliação da aplicação TripAdvisor 

De seguida, foi realizada a avaliação da aplicação TripAdvisor. Como a presente 

aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo do iPhone 4 (iOS), não foi 

possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa neste dispositivo.  

Deste modo, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação em 

questão no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 41 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação, nomeadamente os erros da relação de contraste 

entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo 

de toque. 

 

Tabela 41 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TripAdvisor no dispositivo Wiko GOA, com o 

sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 0 2 0 2 ** 10 

Favoritos 0 15 0 1 ** 9 

Atrações 0 2 0 1 ** 0 

Atrações 

Vila Real 

0 17 0 2 ** 17 

Perfil 0 19 0 1 ** 0 

Casa de 

Mateus* 

0 11 0 2 ** 9 

Total 0 66 0 9 ** 45 

*Existem outras páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

**A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

Segundo a Tabela 41, o menu Início apresenta erros de contraste dos elementos com 

texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) e de espaçamento 

entre elementos alvo de toque (10 erros). No menu Favoritos foram detetados erros de contraste 

dos elementos com texto (15 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro) e 

de espaçamento entre elementos alvo de toque (nove erros). Em relação ao menu Atrações, 
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foram encontrados erros de contraste dos elementos com texto (dois erros) e de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (um erro). Já o menu Atrações Vila Real apresenta erros de 

contraste dos elementos com texto (17 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(dois erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (17 erros). 

Relativamente ao menu Perfil, este contém erros de contraste dos elementos com texto 

(19 erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Por último, o menu Casa 

de Mateus apresenta erros de contraste dos elementos com texto (11 erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (dois erros) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (nove 

erros). 

 

Posteriormente, foram avaliados os requisitos qualitativos no mesmo dispositivo. Na 

Tabela 42 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes mesmos requisitos. 

 

Tabela 42 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação TripAdvisor no dispositivo Wiko GOA, com o 

sistema operativo Android 

Requisitos Aplicação “TripAdvisor” (Wiko GOA, Android) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 
áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Apresenta elementos em que a cor é o único meio 

visual de transmitir informação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 
movimento do utilizador. 



 

136 

 

REQ23 Apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). 

REQ24 Não apresenta palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Não é possível utilizar a funcionalidade TalkBack 

neste dispositivo. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal) mas não contém conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir 

informações, foi verificado que existem elementos em que a cor é o único meio visual de 

transmitir informação. A aplicação TripAdvisor não apresenta componentes com movimento 

automático que durem mais do que 5 segundos e que sejam apresentados em conjunto com 

outro conteúdo, nem quaisquer funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja 

executada. O utilizador pode continuar a atividade nesta aplicação sem perda de dados após a 

nova autenticação e não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por 

segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada 

pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador, no entanto, apresenta 

alternativas para os movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de 

texto, não foram encontradas palavras incomuns, abreviaturas ou conteúdo complexo. Por sua 

vez, são fornecidas sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros 

de entrada e é possível o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados. 
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Por último, foi possível verificar a ausência de qualquer funcionalidade que permitisse ao 

utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia 

assistiva ou que permitisse ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de tecnologia 

assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilizasse qualquer tecnologia assistiva e a 

presença de CAPTCHA.  

 

Após a realização da avaliação desta aplicação no dispositivo Wiko GOA (Android), foi 

efetuada a avaliação da mesma aplicação no dispositivo iPhone 6 Plus (iOS). No entanto, os 

requisitos quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR (iOS). Posto isto, 

na Tabela 43 estão presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa de ambos os 

dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com 

texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do 

VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

 

Tabela 43 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TripAdvisor nos dispositivos iPhone 6 Plus e 

iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 5 12 0 13 3 7 

Viagens 4 7 0 13 1 5 

Atividades 3 6 0 10 5 4 

Atrações 

Vila Real 

3 0 0 29 15 5 

Caixa de 

entrada 

3 1 0 0 0 3 

Eu 25 20 0 44 69 0 

Casa de 

Mateus* 

4 19 0 20 9 3 

Total 47 65 0 129 102 27 

*Existem outras páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 43, o menu Início apresenta erros de contraste entre planos 

(cinco erros), de contraste dos elementos com texto (12 erros), de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (13 erros), na funcionalidade VoiceOver (ausência de rótulos nos botões 

“Pesquisa”, “Cancelar” e “Criar”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (sete erros). 

No menu Viagens foram detetados erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste 
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dos elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (13 erros), 

na funcionalidade VoiceOver (ausência de rótulo no botão “Criar viagem”) e de espaçamento 

entre elementos alvo de toque (cinco erros). Em relação ao menu Atividades, foram 

encontrados erros de contraste entre planos (três erros), de contraste dos elementos com texto 

(seis erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (10 erros), na funcionalidade 

VoiceOver (ausência de rótulo nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Pesquisa” e “Guardar”) 

e de espaçamento entre elementos alvo de toque (quatro erros). Já o menu Atrações Vila Real 

apresenta erros de contraste entre planos (três erros), de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (29 erros), na funcionalidade VoiceOver (ausência de rótulo nos botões “Retroceder”, 

“Carrinho”, “Pesquisa” e “Guardar”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco 

erros). Relativamente ao menu Caixa de entrada, este contém erros de contraste entre planos 

(três erros), de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (três erros). No menu Eu foram detetados erros de contraste entre planos (25 erros), 

de contraste dos elementos com texto (20 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(44 erros) e na funcionalidade VoiceOver, nomeadamente ausência de rótulo nos botões 

“Definições”, “Guardar”, “Republicar”, “Partilhar” e “Opções”. Por último, o menu Casa de 

Mateus apresenta erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos 

com texto (19 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (20 erros), na funcionalidade 

VoiceOver (ausência de rótulo nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Partilhar”, “Guardar”, 

“Fotografias” e “Pesquisa”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). 

 

Posteriormente, foi realizada a avaliação dos requisitos qualitativos nos dispositivos 

iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram semelhantes 

em todos os dispositivos. Na Tabela 44 estão presentes os resultados obtidos na avaliação destes 

mesmos requisitos.  

 

Tabela 44 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação TripAdvisor nos dispositivos iPhone 6 Plus, Nokia 

5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “TripAdvisor” (iPhone 6 Plus, Nokia 

5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta legendas para todo o conteúdo que 

contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-

gravado). 

REQ08 Não apresenta linguagem de sinais para todo o 

conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 
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REQ11 Suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal), mas apenas no menu principal. 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Apresenta elementos em que a cor é o único meio 

visual de transmitir informação. 

REQ16 É possível colocar em pausa, parar ou ocultar 

qualquer componente com movimento automático 

que dure mais do que 5 segundos e que seja 

apresentado em conjunto com outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 
de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Não apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa). 

REQ24 Não apresenta palavras incomuns. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 
ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta legendas para todo o conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio 

(live ou pré-gravado), linguagem de sinais para todo o conteúdo de áudio pré-gravado, mídias 

sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer áudio 
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que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi possível 

constatar que a aplicação em questão suporta ambas as orientações apenas no menu principal 

(vertical e horizontal), mas não apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de 

transmitir informações, foi verificado que existem alguns elementos em que a cor é o único 

meio visual de transmitir informação. Na aplicação TripAdvisor é possível colocar em pausa, 

parar ou ocultar qualquer componente com movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com outro conteúdo, mas não são apresentadas 

quaisquer funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer 

da avaliação, foi ainda possível verificar que é possível continuar a atividade sem perda de 

dados após a nova autenticação, mas não existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três 

vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial e acionada pelo 

utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é determinada a partir 

do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador e não são 

apresentadas alternativas para os movimentos complexos (no mapa). No que diz respeito ao 

conteúdo de texto, não foram encontradas quaisquer palavras incomuns, abreviaturas ou 

conteúdo complexo. Por outro lado, a presente aplicação fornece sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. Em último lugar, foi possível verificar 

que a aplicação permite o cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados, 

mas não apresenta qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo 

colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador 

inverter cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Por fim, foi efetuada a avaliação quantitativa da mesma aplicação nos dispositivos 

Nokia 5.1 e OnePlus 6 (ambos com o sistema operativo Android), dado que os resultados são 

semelhantes em ambos. Posto isto, na Tabela 45 estão presentes os resultados obtidos na 

avaliação de ambos os dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste entre planos 

e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo de toque. 
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Tabela 45 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TripAdvisor nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 

6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Início 5 12 0 13 3 7 

Viagens 4 7 0 13 1 5 

Atividades 3 5 0 10 5 4 

Atrações 

Vila Real 

3 0 0 29 15 5 

Caixa de 

entrada 

3 1 0 0 0 3 

Eu 25 20 0 44 69 0 

Casa de 

Mateus* 

4 19 0 20 9 3 

Total 47 64 0 129 102 27 

*Existem outras páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 45, o menu Início apresenta erros de contraste entre planos 

(cinco erros), de contraste dos elementos com texto (12 erros), de tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro (13 erros), na funcionalidade TalkBack (ausência de rótulos nos botões “Pesquisa”, 

“Cancelar” e “Criar”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (sete erros). No menu 

Viagens foram detetados erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos 

elementos com texto (sete erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (13 erros), na 

funcionalidade TalkBack (ausência de rótulo no botão “Criar viagem”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (cinco erros). Em relação ao menu Atividades, foram encontrados 

erros de contraste entre planos (três erros), de contraste dos elementos com texto (cinco erros), 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (10 erros), na funcionalidade TalkBack (ausência 

de rótulo nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Pesquisa” e “Guardar”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (quatro erros). Já o menu Atrações Vila Real apresenta erros de 

contraste entre planos (três erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (29 erros), na 

funcionalidade TalkBack (ausência de rótulo nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Pesquisa” 

e “Guardar”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (cinco erros). Relativamente ao 

menu Caixa de entrada, este contém erros de contraste entre planos (três erros), de contraste 

dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros). 

No menu Eu foram detetados erros de contraste entre planos (25 erros), de contraste dos 

elementos com texto (20 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (44 erros) e na 

funcionalidade TalkBack, nomeadamente ausência de rótulo nos botões “Definições”, 



 

142 

 

“Guardar”, “Republicar”, “Partilhar” e “Opções”. Por último, o menu Casa de Mateus 

apresenta erros de contraste entre planos (quatro erros), de contraste dos elementos com texto 

(19 erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (20 erros), na funcionalidade TalkBack 

(ausência de rótulo nos botões “Retroceder”, “Carrinho”, “Partilhar”, “Guardar”, “Fotografias” 

e “Pesquisa”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). 

 

4.4.13.  Avaliação da aplicação TUR4all 

Seguidamente, foi realizada a avaliação da aplicação TUR4all. Como a presente 

aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo do iPhone 4 (iOS), não foi 

possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa neste dispositivo.  

Deste modo, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação em 

questão no dispositivo Wiko GOA que contém o sistema operativo Android. Na Tabela 46 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação, nomeadamente os erros da relação de contraste 

entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo 

de toque. 

 

Tabela 46 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TUR4all no dispositivo Wiko GOA, com o sistema 

operativo Android 

 Relação 

de 

contrast

e entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elemento

s com 

texto 

(7:1) 

Legibilidad

e do 

conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanh

o do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBac

k 

Espaçament

o entre 

elementos 

alvo de 

toque (2mm) 

Procurar 

recursos 

turísticos 

0 9 0 0 ** 0 

Perto de 

mim 

0 6 0 1 ** 0 

Adicione um 

recurso 

0 8 0 1 ** 0 

Destinos 

TUR4all 

0 1 0 1 ** 0 

Experiências 

TUR4all  

0 1 0 1 ** 0 

Participe na 

TUR4all 

0 7 0 0 ** 0 

Minha 

TUR4all 

1 6 0 0 ** 0 

Informação 0 4 0 0 ** 0 

App 

associadas 

0 2 0 0 ** 0 
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Configuraçã

o 

0 3 0 0 ** 0 

Museu do 

Douro* 

1 15 0 3 ** 0 

Total 2 62 0 7 ** 0 

*Existem mais páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

**A versão do TalkBack disponível para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Como tal, não foi possível utilizar esta funcionalidade. 

 

De acordo com a Tabela 46, podemos verificar que o menu Procurar recursos 

turísticos apresenta apenas erros de contraste dos elementos com texto (nove erros), enquanto 

o menu Perto de mim contém erros de contraste dos elementos com texto (seis erros) e de 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Em relação ao menu Adicione um 

recurso, foram detetados erros de contraste dos elementos com texto (oito erros) e de tamanho 

do alvo para entradas de ponteiro (um erro). No menu Destinos TUR4all, foram apresentados 

erros de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (um erro). 

Relativamente ao menu Experiências TUR4all, foi possível verificar a existência de 

erros de contraste dos elementos com texto (um erro) e de tamanho do alvo para entradas de 

ponteiro (um erro), enquanto no menu Participe na TUR4all apenas foram encontrados erros 

de contraste dos elementos com texto (sete erros). O menu Minha TUR4all contém erros de 

contraste entre planos (um erro) e de contraste dos elementos com texto (seis erros), enquanto 

o menu Informação apenas contém erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros). 

No que diz respeito aos menus App associadas e Configuração, estes contêm apenas erros de 

contraste dos elementos com texto (dois e três erros, respetivamente). Por fim, o menu Museu 

do Douro apresenta erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com 

texto (15 erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros). 

Posteriormente, foram avaliados os requisitos qualitativos no mesmo dispositivo. No 

entanto, como os resultados desta avaliação são semelhantes aos dos outros dispositivos, a 

Tabela 47 apresentará os resultados obtidos comuns a todos. 

 

Tabela 47 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação TUR4all nos dispositivos Wiko GOA, iPhone 6 

Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “TUR4all” (Wiko GOA, iPhone 6 Plus, 

Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 
vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 
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REQ11 Suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 O conteúdo adicional não é acionado apenas com o 

foco. 

REQ15 Apresenta elementos em que a cor é o único meio 

visual de transmitir informação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 
de dados após a nova autenticação. 

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 

REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apenas é possível efetuar zoom através de 

movimentos complexos (no mapa). 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. reminiscências; 

batalhina; hagiográfico) e não é fornecido glossário 

ou informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão do conteúdo complexo nem a 

utilização de conteúdo complementar que facilite a 
sua compreensão. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 

preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 
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mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal) e o conteúdo adicional não é acionado apenas com o foco do rato ou teclado. Em 

relação aos meios visuais de transmitir informações, foi verificado que existem determinados 

elementos em que a cor é o único meio visual de transmitir informação. A aplicação TUR4all 

não apresenta componentes com movimento automático que dure mais do que 5 segundos ou 

quaisquer funcionalidades com limite de tempo para que uma ação seja executada. No decorrer 

da avaliação, foi ainda possível verificar que é possível continuar a atividade sem perda de 

dados após a nova autenticação e foi verificada a inexistência de qualquer conteúdo que piscasse 

mais do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de animação e interação não essencial 

e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível verificar que a finalidade do link é 

determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação também não contém qualquer 

funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do 

utilizador e foi verificado que apenas é possível efetuar zoom através de movimentos complexos 

(no mapa). No que diz respeito ao conteúdo de texto, foram apresentadas palavras incomuns 

(e.g. reminiscências; batalhina; hagiográfico) e conteúdo complexo, mas não foram 

apresentadas quaisquer abreviaturas. Por outro lado, a presente aplicação fornece sugestões 

simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. No entanto, os 

rótulos não são suficientes para explicar o preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada (exceto no caso do dispositivo Wiko GOA, onde a funcionalidade TalkBack 

não é possível de ser utilizada). Em último lugar, foi possível verificar que é possível o 

cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados. Pelo contrário, não foi 

encontrada qualquer funcionalidade que permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para 

uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter 

cores da aplicação sem o uso de tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize 

qualquer tecnologia assistiva e a presença de CAPTCHA.  

 

Após concluída a avaliação no dispositivo Wiko GOA (Android), procedeu-se à 

avaliação dos requisitos quantitativos desta aplicação através do dispositivo iPhone 6 Plus, que 

contém o sistema operativo iOS. Como os resultados deste dispositivo são semelhantes aos do 

iPhone XR, a Tabela 48 apresenta os resultados de ambos, nomeadamente os erros da relação 

de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do 
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tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre 

elementos alvo de toque. 

 

Tabela 48 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TUR4all nos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone 

XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contrast

e entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elemento

s com 

texto 

(7:1) 

Legibilidad

e do 

conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanh

o do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBac

k 

Espaçament

o entre 

elementos 

alvo de 

toque (2mm) 

Procurar 

recursos 

turísticos 

0 8 0 0 5 0 

Perto de 

mim 

0 6 0 1 0 0 

Adicione um 

recurso 

0 8 0 1 0 0 

Destinos 

TUR4all 

0 1 0 1 6 0 

Experiências 

TUR4all  

0 1 0 1 6 0 

Participe na 

TUR4all 

0 7 0 0 0 0 

Minha 

TUR4all 

1 6 0 0 0 0 

Informação 0 4 0 0 0 0 

App 

associadas 

0 2 0 0 0 0 

Configuraçã

o 

0 3 0 0 0 0 

Museu do 

Douro* 

1 15 0 3 1 0 

Total 2 61 0 7 18 0 

*Existem mais páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 48, podemos verificar que o menu Procurar recursos 

turísticos apresenta erros de contraste dos elementos com texto (oito erros) e na funcionalidade 

VoiceOver (cinco erros). Os erros presentes nesta funcionalidade dizem respeito a um rótulo 

incorreto e respetivo ícone que aparenta ser um botão “Retroceder”, mas é um menu e à 

existência de menus dropdown (“Categoria”, “Subcategoria”, “Localidade” e “Critérios de 

acessibilidade”) que se tornam impossíveis de utilizar. O menu Perto de mim contém erros de 

contraste dos elementos com texto (seis erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro 

(um erro), enquanto no menu Adicione um recurso foram detetados erros de contraste dos 

elementos com texto (oito erros) e de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro). Os 

menus Destinos TUR4all e Experiências TUR4all apresentam erros de contraste dos 
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elementos com texto (um erro cada um), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (um erro 

cada um) e na funcionalidade VoiceOver (em cada um destes menus existem rótulos 

incompletos nas imagens). 

No que diz respeito ao menu Participe na TUR4all, foram encontrados apenas erros de 

contraste dos elementos com texto (sete erros). Já no menu Minha TUR4all existem erros de 

contraste entre planos (um erro) e de contraste dos elementos com texto (seis erros). Os menus 

Informação, App Associadas e Configuração contêm apenas erros de contraste dos elementos 

com texto (quatro, dois e três erros, respetivamente). Por fim, o menu Museu do Douro 

apresenta erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (15 

erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver 

(um rótulo incorreto de uma imagem). 

 

Em último lugar, foi efetuada a avaliação quantitativa da mesma aplicação nos 

dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6 (ambos com o sistema operativo Android), dado que os 

resultados são semelhantes em ambos. Posto isto, na Tabela 49 estão presentes os resultados 

obtidos na avaliação de ambos os dispositivos, nomeadamente os erros da relação de contraste 

entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre elementos alvo 

de toque. 

 

Tabela 49 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TUR4all nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6, 

com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contrast

e entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elemento

s com 

texto 

(7:1) 

Legibilidad

e do 

conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanh

o do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBac

k 

Espaçament

o entre 

elementos 

alvo de 

toque (2mm) 

Procurar 

recursos 

turísticos 

0 9 0 0 0 0 

Perto de 

mim 

0 6 0 1 0 0 

Adicione um 

recurso 

0 8 0 1 0 0 

Destinos 

TUR4all 

0 1 0 1 6 0 

Experiências 

TUR4all  

0 1 0 1 6 0 

Participe na 

TUR4all 

0 7 0 0 0 0 
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Minha 

TUR4all 

1 6 0 0 0 0 

Informação 0 4 0 0 0 0 

App 

associadas 

0 2 0 0 0 0 

Configuraçã

o 

0 3 0 0 0 0 

Museu do 

Douro* 

1 15 0 3 1 0 

Total 2 62 0 7 13 0 

*Existem mais páginas de locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de acessibilidade. 

 

De acordo com a Tabela 49, podemos verificar que o menu Procurar recursos 

turísticos apresenta apenas erros de contraste dos elementos com texto (nove erros). O menu 

Perto de mim contém erros de contraste dos elementos com texto (seis erros) e de tamanho do 

alvo para entradas de ponteiro (um erro), enquanto no menu Adicione um recurso foram 

detetados erros de contraste dos elementos com texto (oito erros) e de tamanho do alvo para 

entradas de ponteiro (um erro). Os menus Destinos TUR4all e Experiências TUR4all 

apresentam erros de contraste dos elementos com texto (um erro cada um), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (um erro cada um) e na funcionalidade TalkBack (em cada um destes 

menus existem rótulos incompletos nas imagens). 

No que diz respeito ao menu Participe na TUR4all, foram encontrados apenas erros de 

contraste dos elementos com texto (sete erros). Já no menu Minha TUR4all existem erros de 

contraste entre planos (um erro) e de contraste dos elementos com texto (seis erros). Os menus 

Informação, App Associadas e Configuração contêm apenas erros de contraste dos elementos 

com texto (quatro, dois e três erros, respetivamente). Por fim, o menu Museu do Douro 

apresenta erros de contraste entre planos (um erro), de contraste dos elementos com texto (15 

erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack 

(um rótulo incorreto de uma imagem). 

 

4.4.14.  Avaliação da aplicação TPNP My TOMI Go 

Em último lugar, foi realizada a avaliação da aplicação TPNP My TOMI Go. Como a 

presente aplicação não era compatível com a versão do sistema operativo do iPhone 4 (iOS) 

nem do Wiko GOA, não foi possível realizar a avaliação quantitativa e qualitativa nestes 

dispositivos.  

Deste modo, procedeu-se à avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação em 

questão no dispositivo iPhone 6 Plus que contém o sistema operativo iOS. Como os resultados 
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quantitativos deste dispositivo são semelhantes aos do iPhone XR, na Tabela 50 estão presentes 

os resultados obtidos na avaliação de ambos os dispositivos, nomeadamente os erros da relação 

de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do conteúdo em texto, do 

tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e do espaçamento entre 

elementos alvo de toque. 

 

Tabela 50 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TPNP My TOMI Go nos dispositivos iPhone 6 

Plus e iPhone XR, com o sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Perfil 0 3 0 0 2 0 

QRCODE 0 0 0 0 1 0 

Por Perto 0 53 0 0 6 49 

Guardados 0 4 0 0 2 3 

Favoritos 0 4 0 0 2 3 

Visitados 0 4 0 0 2 3 

Museu do 

Som e da 

Imagem* 

0 5 0 2 4 0 

Mapa 0 0 0 3 1 0 

Definições 0 2 0 3 1 0 

Total 0 75 0 8 21 58 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade.  

 

De acordo com a Tabela 50, o menu Perfil apresenta erros de contraste dos elementos 

com texto (três erros) e na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões “Menu” e 

“Definições”), enquanto o menu QRCODE contém apenas erros nesta funcionalidade (rótulo 

incorreto no botão “Menu”). Em relação ao menu Por Perto, este possui erros de contraste dos 

elementos com texto (53 erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões 

“Menu”, “Pesquisa”, “Comer”, “Dormir”, “O que fazer” e “Eventos”) e de espaçamento entre 

elementos alvo de toque (49 erros). Os menus Guardados e Favoritos contêm erros de 

contraste dos elementos com texto (quatro erros cada um), na funcionalidade VoiceOver 

(rótulos incorretos nos botões “Menu” e “Localização”) e de espaçamento entre elementos alvo 

de toque (três erros cada). 

No que diz respeito ao menu Visitados, foram detetados erros de contraste dos 

elementos com texto (quatro erros), na funcionalidade VoiceOver (rótulos incorretos nos botões 

“Menu” e “Localização”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). Em 
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relação ao menu Museu do Som e da Imagem, foram apresentados erros de contraste dos 

elementos com texto (cinco erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) e 

na funcionalidade VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Retroceder” e ausência de rótulo nos 

botões “Direções”, “Adicionar contacto” e “Partilhar”). No menu Mapa são apresentados erros 

de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade VoiceOver (rótulo 

incorreto no botão “Retroceder”), enquanto o menu Definições contém erros de contraste dos 

elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (três erros) e 

na funcionalidade VoiceOver (rótulo incorreto no botão “Retroceder”). 

 

Posteriormente, foram avaliados os requisitos qualitativos da presente aplicação. A 

Tabela 51 apresenta os resultados obtidos nesta avaliação através dos dispositivos iPhone 6 

Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6, uma vez que os resultados eram semelhantes em todos 

os dispositivos. 

Tabela 51 - Avaliação dos requisitos qualitativos da aplicação TPNP My TOMI Go nos dispositivos iPhone 6 Plus, 

Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6 

Requisitos Aplicação “TPNP My TOMI Go” (iPhone 6 Plus, 

Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6) 

REQ07 Não apresenta conteúdo que contenha áudio ou 

vídeo com áudio (live ou pré-gravado). 

REQ08 Não apresenta conteúdo de áudio pré-gravado. 

REQ09 Não apresenta mídias sincronizadas pré-gravadas 

ou mídias pré-gravadas somente de vídeo. 

REQ10 Não apresenta conteúdo de áudio live. 

REQ11 Suporta as duas orientações (vertical e horizontal). 

REQ12 Não apresenta áudio que seja reproduzido 

automaticamente por mais de 3 segundos. 

 

REQ13 Não apresenta conteúdo pré-gravado somente de 

áudio. 

REQ14 Não apresenta conteúdo adicional. 

REQ15 Para além da cor, são apresentados outros 

elementos de diferenciação. 

REQ16 Não apresenta quaisquer componentes com 
movimento automático que dure mais do que 5 

segundos e que seja apresentado em conjunto com 

outro conteúdo. 

REQ17 Não apresenta quaisquer funcionalidades com 

limite de tempo para que uma ação seja executada. 

REQ18 O utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação.  

REQ19 Não apresenta qualquer conteúdo que pisque mais 

do que três vezes por segundo. 

REQ20 Não apresenta qualquer tipo de animação e 

interação não essencial e acionada pelo utilizador. 

REQ21 A finalidade do link é determinada a partir do texto 

do próprio link. 
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REQ22 Não apresenta qualquer funcionalidade que possa 

ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo 

movimento do utilizador. 

REQ23 Apresenta alternativas para os movimentos 

complexos (no mapa) apenas nos dispositivos com 

o sistema operativo Android. 

REQ24 Apresenta palavras incomuns (e.g. burgo; 

engalanadas) e não é fornecido glossário ou 

informações que informem o utilizador do 

significado das palavras. 

REQ25 Não apresenta quaisquer abreviaturas. 

REQ26 Não apresenta revisão ou conteúdo complementar 

que facilite a compreensão do conteúdo complexo. 

REQ27 Apresenta sugestões simples para que o utilizador 

consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

REQ28 Os rótulos não são suficientes para explicar o 
preenchimento do campo e não existe uma ajuda 

contextualizada. 

REQ29 É possível o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados. 

REQ30 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma 

escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva. 

REQ31 Não apresenta qualquer funcionalidade que permita 

ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso 

de tecnologia assistiva. 

REQ32 Não é possível o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva. 

REQ33 Não apresenta CAPTCHA. 

 

Em relação à avaliação dos requisitos qualitativos, foi possível verificar que esta 

aplicação não apresenta conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio (live ou pré-gravado), 

mídias sincronizadas pré-gravadas ou mídias pré-gravadas somente de vídeo, ou ainda qualquer 

áudio que seja reproduzido automaticamente por mais de 3 segundos. Por outro lado, foi 

possível constatar que a aplicação em questão suporta ambas as orientações (vertical e 

horizontal) mas não apresenta conteúdo adicional. Em relação aos meios visuais de transmitir 

informações, foi verificado que, para além da cor, são apresentados outros elementos de 

diferenciação. A aplicação TPNP My TOMI Go não apresenta quaisquer componentes com 

movimento automático que dure mais do que 5 segundos e que seja apresentado em conjunto 

com outro conteúdo, como também não apresenta quaisquer funcionalidades com limite de 

tempo para que uma ação seja executada. No decorrer da avaliação, foi ainda possível verificar 

que é possível continuar a atividade sem perda de dados após a nova autenticação, mas não 

existe qualquer conteúdo que pisque mais do que três vezes por segundo, nem qualquer tipo de 

animação e interação não essencial e acionada pelo utilizador. Para além disso, foi possível 

verificar que a finalidade do link é determinada a partir do texto do próprio link. A aplicação 

também não contém qualquer funcionalidade que possa ser operada pelo movimento do 



 

152 

 

dispositivo ou pelo movimento do utilizador e são apresentadas alternativas para os 

movimentos complexos (no mapa) nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6. No entanto, para os 

dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone XR não existem essas alternativas. No que diz respeito ao 

conteúdo de texto, foram encontradas várias palavras incomuns (e.g. burgo; engalanadas), mas 

não foram apresentadas quaisquer abreviaturas nem uma revisão ou conteúdo complementar 

que facilitasse a compreensão do conteúdo complexo. Por outro lado, a presente aplicação 

fornece sugestões simples para que o utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada. 

Em último lugar, foi possível verificar que a aplicação permite o cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados, mas não apresenta qualquer funcionalidade que 

permita ao utilizador modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de 

tecnologia assistiva ou que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de 

tecnologia assistiva, o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia assistiva e 

a presença de CAPTCHA.  

Após a realização da avaliação desta aplicação nos dispositivos anteriores, foi efetuada 

a avaliação quantitativa da mesma aplicação nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6 (os 

resultados são semelhantes), que contêm o sistema operativo Android. Na Tabela 52 estão 

presentes os resultados obtidos na avaliação quantitativa destes dispositivos, nomeadamente os 

erros da relação de contraste entre planos e dos elementos com texto, da legibilidade do 

conteúdo em texto, do tamanho do alvo para entradas de ponteiro, do VoiceOver/TalkBack e 

do espaçamento entre elementos alvo de toque. 

 

Tabela 52 - Avaliação dos requisitos quantitativos da aplicação TPNP My TOMI Go nos dispositivos Nokia 5.1 e 

OnePlus 6, com o sistema operativo Android 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

(3:1) 

Relação 

de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

(7:1) 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

(até 200% 

do tamanho 

padrão) 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

(48x48 

dp) 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de toque 

(2mm) 

Perfil 0 3 0 0 1 0 

QRCODE 0 0 0 0 1 0 

Por Perto 0 53 0 0 1 49 

Guardados 0 4 0 0 1 3 

Favoritos 0 4 0 0 1 3 

Visitados 0 4 0 0 1 3 

Museu do 

Som e da 

Imagem* 

0 5 0 2 4 0 

Mapa 0 0 0 3 1 2 

Definições 0 2 0 3 1 0 
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Total 0 75 0 8 12 60 

* Existem mais páginas de outros locais turísticos portugueses que apresentam os mesmos erros de 

acessibilidade. 
 

De acordo com a Tabela 52, o menu Perfil apresenta erros de contraste dos elementos 

com texto (três erros) e na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Menu”), 

enquanto o menu QRCODE contém apenas erros nesta funcionalidade (rótulo incorreto no 

botão “Menu”). Em relação ao menu Por Perto, este possui erros de contraste dos elementos 

com texto (53 erros), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão “Menu”) e de 

espaçamento entre elementos alvo de toque (49 erros). Os menus Guardados e Favoritos 

contêm erros de contraste dos elementos com texto (quatro erros cada um), na funcionalidade 

TalkBack (rótulo incorreto no botão “Menu”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque 

(três erros cada). 

No que diz respeito ao menu Visitados, foram detetados erros de contraste dos 

elementos com texto (quatro erros), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão 

“Menu”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (três erros). Em relação ao menu 

Museu do Som e da Imagem, foram apresentados erros de contraste dos elementos com texto 

(cinco erros), de tamanho do alvo para entradas de ponteiro (dois erros) e na funcionalidade 

TalkBack (rótulo incorreto no botão “Retroceder” e ausência de rótulo nos botões “Direções”, 

“Adicionar contacto” e “Partilhar”). No menu Mapa são apresentados erros de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (três erros), na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão 

“Retroceder”) e de espaçamento entre elementos alvo de toque (dois erros), enquanto o menu 

Definições contém erros de contraste dos elementos com texto (dois erros), de tamanho do alvo 

para entradas de ponteiro (três erros) e na funcionalidade TalkBack (rótulo incorreto no botão 

“Retroceder”). 

 

No presente capítulo foi realizada a avaliação das aplicações móveis do setor do 

Turismo. No início do mesmo foi descrito o grupo alvo utilizado neste estudo, o ambiente de 

teste e os dispositivos móveis utilizados na presente avaliação e os requisitos quantitativos e 

qualitativos a serem avaliados. Posteriormente foi iniciada a avaliação das aplicações móveis 

selecionadas, tendo sido contabilizados todos os erros quantitativos e realizada uma verificação 

dos requisitos qualitativos. 

Posto isto, no capítulo seguinte será efetuada uma análise dos resultados, bem como a 

discussão destes. 
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5 
5. Análise e Discussão de resultados 

Após ser concluída a avaliação e a contabilização dos erros em todas as aplicações 

móveis do setor do turismo nos seis dispositivos, foi possível observar uma enorme disparidade 

entre os valores apresentados. Para atribuir uma classificação ao resultado obtido, foi necessário 

elaborar um gráfico onde é possível identificar esta disparidade e, posteriormente, atribuir uma 

classificação segundo o número de erros obtidos. 

No Gráfico 1 estão presentes todos os erros contabilizados nas aplicações que foram 

avaliadas pelo iPhone 4 (sistema operativo iOS).  

 

De acordo com o Gráfico 1, é possível verificar que existem algumas disparidades em 

termos de erros apresentados nas duas aplicações. Como tal, foi utilizada uma escala de 0 a 100 

0 40 80 120 160 200 240

Espaçamento entre elementos alvo de toque

VoiceOver/TalkBack

Tamanho do alvo para entradas de ponteiro

Legibilidade do conteúdo em texto

Relação de contraste dos elementos com texto

Relação de contraste entre planos

iPhone 4

Viseu-Guia da Cidade Guia de Viagem Visit Portugal

Gráfico 1 - Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no iPhone 4 
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com intervalos de 20 erros e classificações atribuídas compreendidas entre um e sete, em que 

classificações mais altas apenas são atribuídas se a aplicação não tiver qualquer tipo de erro e 

classificações mais baixas significam que o número de erros está compreendido entre 0 e 20. 

No último caso, a classificação um é atribuída se a aplicação possuir 100 ou mais erros.  

Em relação à categoria da Relação de contraste entre planos, foi possível constatar 

que as aplicações Guia de Viagem Visit Portugal e Viseu – Guia da Cidade obtiveram a 

classificação seis, uma vez que os erros de ambas estão compreendidos entre 0 e 20. Na 

categoria da Relação de contraste dos elementos com texto, a aplicação Guia da Viagem Visit 

Portugal obteve a classificação um, dado que os erros detetados nesta aplicação foram 210. Pelo 

contrário, na aplicação Viseu – Guia da Cidade foram encontrados doze erros, o que equivale à 

classificação seis (ou seja, entre 0 e 20). Na categoria Legibilidade do conteúdo em texto, 

ambas as aplicações obtiveram a classificação seis, uma vez que não foram encontrados 

quaisquer erros neste requisito. Relativamente à categoria Tamanho do alvo para entradas 

de ponteiro, ambas as aplicações obtiveram a classificação seis, uma vez que os erros 

encontrados em cada uma estavam compreendidos entre 0 e 20. Na categoria 

VoiceOver/TalkBack, a aplicação Guia de Viagem Visit Portugal obteve a classificação três, 

visto que o número de erros (74) estava compreendido entre 60 e 80. No caso da aplicação 

Viseu – Guia da Cidade foram encontrados 22 erros, o que equivale à classificação cinco (entre 

20 e 40). Por fim, na categoria Espaçamento entre elementos alvo de toque, a aplicação Guia 

de Viagem Visit Portugal apresentou 138 erros, o equivalente à classificação um. Já a aplicação 

Viseu – Guia da Cidade obteve classificação seis (quatro erros). 

 

 

Após ter sido analisado o gráfico relativo aos erros dos diferentes requisitos 

quantitativos e atribuído a sua respetiva classificação no iPhone 4, foi elaborado um gráfico 

semelhante para o dispositivo Wiko GOA. Assim sendo, no Gráfico 2 estão presentes todos os 

erros contabilizados nas aplicações que foram avaliadas pelo Wiko GOA (sistema operativo 

Android).  
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Mais uma vez foram encontradas algumas disparidades em termos de erros apresentados 

nas diferentes aplicações. De modo a ser possível atribuir uma avaliação a estas aplicações 

numa categoria, foi utilizada a escala referida anteriormente. Relativamente à categoria 

Relação de contraste entre planos, foi possível verificar que todas as aplicações obtiveram a 

classificação seis, exceto o Porto Guia de Viagem. A esta aplicação foi-lhe atribuída a 

classificação cinco, uma vez que foram encontrados 36 erros nela. Na categoria Relação de 

contraste dos elementos com texto, as aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia Lisboa de 

Civitatis, Guia Porto de Civitatis, Porto Guia de Viagem e Viseu – Guia da Cidade obtiveram 

a classificação um. As aplicações Best Portugal, TripAdvisor e TUR4all adquiriram a 

classificação três. Por último, a aplicação JiTT.Travel Funchal obteve a classificação seis. Na 

categoria Legibilidade do conteúdo em texto, todas as aplicações apresentaram zero erros, o 

que lhes conferiu a classificação seis.  

No que diz respeito à categoria Tamanho do alvo para entradas de ponteiro, as 

aplicações Rota Omíada no Algarve e Guia Porto de Civitatis adquiriram a classificação um, 

enquanto a Guia Lisboa de Civitatis e o Porto Guia de Viagem obtiveram a classificação dois. 

A aplicação Best Portugal apresentou 29 erros, o que lhe conferiu a classificação cinco. As 

restantes aplicações obtiveram a classificação seis, uma vez que o número de erros de cada uma 

estava compreendido entre 0 e 20. Na categoria VoiceOver/TalkBack, não foi atribuída 
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TripAdvisor

JiTT.Travel Funchal
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Porto Guia de Viagem

Best Portugal
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Rota Omíada no Algarve

Wiko GOA
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Tamanho do alvo para entradas de ponteiro Legibilidade do conteúdo em texto

Relação de contraste dos elementos com texto Relação de contraste entre planos

Gráfico 2 - Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no Wiko GOA 
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qualquer classificação, uma vez que a funcionalidade TalkBack não foi possível de utilizar neste 

dispositivo. Por fim, na categoria da Espaçamento entre elementos alvo de toque foi possível 

constatar que todas as aplicações obtiveram a classificação seis, exceto o TripAdvisor. Esta 

aplicação continha 45 erros, o que equivale a uma classificação quatro. 

 

Posteriormente, foi elaborado um gráfico idêntico para os dispositivos iPhone 6 Plus e 

iPhone XR. Dado que os resultados da avaliação quantitativa destes dois dispositivos 

revelaram-se semelhantes, o Gráfico 3 contém todos os erros contabilizados nas aplicações que 

foram avaliadas por ambos os dispositivos (sistema operativo iOS). 

 

De acordo com o Gráfico 3, na categoria Relação de contraste entre planos, as 

aplicações Rota Omíada no Algarve, Best Portugal, Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel 

Funchal, SMIITY SMart Interactive cITY, TUR4all e TPNP My TOMI Go obtiveram a 

classificação seis. Já as aplicações Guia Lisboa de Civitatis e Guia Porto de Civitatis adquiriram 

a classificação cinco, enquanto o TripAdvisor obteve a classificação quatro. Na categoria 

Relação de contraste dos elementos com texto, as aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia 

Lisboa de Civitatis e Guia Porto de Civitatis excederam os 100 erros, sendo-lhes atribuída a 

classificação um. Em relação às aplicações Best Portugal, Viseu – Guia da Cidade e JiTT.Travel 
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Relação de contraste dos elementos com texto Relação de contraste entre planos

Gráfico 3 - Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no iPhone 6 Plus e 

iPhone XR 
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Funchal, estas adquiriram a classificação seis, enquanto a SMIITY SMart Interactive cITY teve 

a classificação quatro. A classificação três foi atribuída às aplicações TripAdvisor, TUR4all e 

TPNP My TOMI Go. Em relação à categoria Legibilidade do conteúdo em texto, todas as 

aplicações apresentaram zero erros, o que lhes conferiu a classificação seis.  

No que diz respeito à categoria Tamanho do alvo para entradas de ponteiro, as 

aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia Lisboa de Civitatis e Guia Porto de Civitatis 

obtiveram a classificação dois, enquanto o TripAdvisor adquiriu a classificação um. As 

aplicações Best Portugal e SMIITY SMart Interactive cITY obtiveram a classificação cinco. As 

restantes aplicações obtiveram a classificação seis, uma vez que o número de erros de cada uma 

estava compreendido entre 0 e 20. Na categoria VoiceOver/TalkBack, as aplicações Rota 

Omíada no Algarve, SMIITY SMart Interactive cITY e TUR4all obtiveram a classificação seis, 

enquanto o Guia Lisboa de Civitatis, o Guia Porto de Civitatis, a Best Portugal e o TripAdvisor 

tiveram a classificação um. As restantes aplicações obtiveram a classificação cinco, dado que 

o número de erros de cada uma estava compreendido entre 20 e 40. Por fim, na categoria 

Espaçamento entre elementos alvo de toque, as aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia 

Lisboa de Civitatis, Porto Guia de Civitatis, Best Portugal, SMIITY SMart Interactive cITY e 

TripAdvisor obtiveram a classificação cinco. A aplicação TPNP My TOMI Go apresentou 58 

erros, o que equivale à classificação quatro. As restantes aplicações obtiveram a classificação 

seis, uma vez que o número de erros estava compreendido entre 0 e 20. 

 

Seguidamente, foi elaborado um gráfico idêntico para os dispositivos Nokia 5.1 e 

OnePlus 6. Dado que os resultados da avaliação quantitativa destes dois dispositivos revelaram-

se semelhantes, o Gráfico 4 contém todos os erros contabilizados nas aplicações que foram 

avaliadas por ambos os dispositivos (sistema operativo Android). 
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Gráfico 4 - Distribuição dos erros nas diferentes aplicações pelos diferentes requisitos no Nokia 5.1 e OnePlus 6 

 

Em relação à categoria da Relação de contraste entre planos, foi constatado que as 

aplicações Porto Guia de Viagem e TripAdvisor obtiveram a classificação cinco e quatro, 

respetivamente. As restantes aplicações obtiveram a classificação seis, uma vez que o número 

de erros estava compreendido entre 0 e 20. Na categoria Relação de contraste dos elementos 

com texto, a Rota Omíada no Algarve, a Guia Lisboa de Civitatis, a Guia Porto de Civitatis, o 

Porto Guia de Viagem e a Descubra Vila Real adquiriram a classificação um (excederam os 

100 erros). As aplicações Best Portugal, oGuia Portugal – Guia da Cidade, Viseu – Guia da 

Cidade e a JiTT.Travel Funchal obtiveram a classificação seis, enquanto a SMIITY SMart 

Interactive cITY obteve a classificação quatro. As restantes categorias obtiveram a classificação 

três, uma vez que o número de erros estava compreendido entre 60 e 80. Já na categoria 

Legibilidade do conteúdo em texto, todas as aplicações apresentaram zero erros, o que lhes 

conferiu a classificação seis.  

No que diz respeito à categoria Tamanho do alvo para entradas de ponteiro, as 

aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia Lisboa de Civitatis e Guia Porto de Civitatis, Porto 

Guia de Viagem obtiveram a classificação dois, enquanto o TripAdvisor adquiriu a 

classificação um. As aplicações Best Portugal, oGuia Portugal – Guia da Cidade, Viseu – Guia 

da Cidade, JiTT.Travel Funchal, TUR4all e TPNP My TOMI Go tiveram a classificação seis. 
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Por último, as aplicações Descubra Vila Real e SMIITY SMart Interactive cITY obtiveram a 

classificação quatro e cinco, respetivamente. Na categoria VoiceOver/TalkBack, as aplicações 

Rota Omíada no Algarve, Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal, SMIITY SMart 

Interactive cITY, TUR4all e TPNP My TOMI Go obtiveram classificação seis, enquanto o Guia 

Lisboa de Civitatis, Guia Porto de Civitatis, Best Portugal e TripAdvisor tiveram a classificação 

um. A aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade obteve a classificação cinco, enquanto a 

Descubra Vila Real e o Porto Guia de Viagem obtiveram classificação quatro. Por fim, na 

categoria Espaçamento entre elementos alvo de toque, as aplicações Rota Omíada no 

Algarve, SMIITY SMart Interactive cITY e TripAdvisor obtiveram a classificação cinco, uma 

vez que o número de erros estava compreendido entre 20 e 40. As aplicações Guia Lisboa de 

Civitatis, Guia Porto de Civitatis e Descubra Vila Real adquiriam classificação quatro, enquanto 

a aplicação oGuia Portugal – Guia da Cidade obteve classificação um. A aplicação TPNP My 

TOMI Go obteve classificação três, enquanto as restantes aplicações adquiriram classificação 

seis.  

 

Após serem atribuídas as classificações consoante os erros encontrados, foi necessário 

agrupar os mesmos de forma a proceder à atribuição de uma classificação final relativa aos 

requisitos quantitativos. Na Tabela 53 são apresentadas essas mesmas atribuições relativas ao 

dispositivo iPhone 4. 

 

Tabela 53 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos no iPhone 4 

 Relação 

de 

contras

te entre 

planos 

Relação 

de 

contrast

e dos 

element

os com 

texto 

Legibilida

de do 

conteúdo 

em texto 

Tamanh

o do 

alvo 

para 

entrada

s de 

ponteiro 

VoiceOver/TalkB

ack 

Espaçamen

to entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Classificaç

ão Média 

Guia 

de 

Viagem 

Visit 

Portug

al 

6 1 6 6 3 1 4 

Viseu – 

Guia 

da 

Cidade 

6 6 6 6 5 6 6 

 

Pela análise da Tabela 53, podemos verificar que o melhor resultado foi alcançado pela 

aplicação Viseu – Guia da Cidade, uma vez que esta aplicação obteve uma classificação média 
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de 6 pontos, enquanto a Guia de Viagem Visit Portugal teve 4. Como tal, é possível concluir 

que entre as duas aplicações, a Viseu – Guia da Cidade foi aquela que obteve um resultado 

satisfatório, sendo que a outra aplicação obteve uma classificação negativa. 

 

Posteriormente, foi atribuído as classificações finais relativas aos requisitos 

quantitativos das aplicações testadas pelo dispositivo Wiko GOA. Estas atribuições podem ser 

consultadas na Tabela 54. 

 

Tabela 54 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos no Wiko GOA 

 Relaçã

o de 

contras

te entre 

planos 

Relação 

de 

contrast

e dos 

element

os com 

texto 

Legibilida

de do 

conteúdo 

em texto 

Taman

ho do 

alvo 

para 

entrada

s de 

ponteir

o 

VoiceOver/TalkB

ack 

Espaçame

nto entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Classificaç

ão Média 

Rota 

Omíada 

no 

Algarve 

6 1 6 1 * 6 4 

Guia 

Lisboa de 

Civitatis 

6 1 6 2 * 6 4 

Guia 

Porto de 

Civitatis 

6 1 6 1  

* 

6 4 

Best 

Portugal 

6 3 6 5 * 6 5 

Porto 

Guia de 

Viagem 

5 1 6 2 * 6 4 

Viseu – 

Guia da 

Cidade 

6 1 6 6 * 6 5 

JiTT.Trav

el Funchal 

6 6 6 6 * 6 6 

TripAdvis

or 

6 3 6 6 * 4 5 

TUR4all 6 3 6 6 * 6 5 

 

De acordo com a Tabela 54, podemos verificar que o melhor resultado foi alcançado 

pela aplicação JiTT.Travel Funchal, dado que esta aplicação obteve a classificação média de 

seis pontos. Seguiram-se as aplicações Best Portugal, Viseu – Guia da Cidade, TripAdvisor e 

TUR4all, ambas com cinco pontos. Por fim, as aplicações Rota Omíada no Algarve, Guia 

Lisboa de Civitatis, Guia Porto de Civitatis e Porto Guia de Viagem obtiveram os piores 
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resultados, com quatro pontos cada uma. Assim sendo, podemos concluir que apenas a 

aplicação JiTT.Travel Funchal obteve um resultado satisfatório.  

 

 De seguida, foi atribuído as classificações finais relativas aos requisitos quantitativos 

das aplicações testadas pelos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone XR. Estas atribuições podem 

ser consultadas na Tabela 55. 

 

Tabela 55 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos no iPhone 6 Plus e no iPhone XR 

 Relaçã

o de 

contras

te entre 

planos 

Relação 

de 

contrast

e dos 

element

os com 

texto 

Legibilida

de do 

conteúdo 

em texto 

Taman

ho do 

alvo 

para 

entrada

s de 

ponteir

o 

VoiceOver/TalkB

ack 

Espaçame

nto entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Classificaç

ão Média 

Rota 

Omíada 

no 

Algarve 

6 1 6 2 6 5 4 

Guia 

Lisboa de 

Civitatis 

5 1 6 2 1 5 3 

Guia 

Porto de 

Civitatis 

5 1 6 2 1 5 3 

Best 

Portugal 

6 6 6 5 1 5 5 

Viseu – 

Guia da 

Cidade 

6 6 6 6 5 6 6 

JiTT.Trav

el Funchal 

6 6 6 6 5 6 6 

SMIITY 

SMart 

Interactiv

e cITY 

6 4 6 5 6 5 5 

TripAdvis

or 

4 3 6 1 1 5 3 

TUR4all 6 3 6 6 6 6 6 

TPNP My 

TOMI Go 

6 3 6 6 5 4 5 

 

Segundo a Tabela 55, podemos verificar que o melhor resultado foi alcançado pelas 

aplicações Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal e pela TUR4all, uma vez que 

obtiveram uma classificação média de seis pontos cada uma. Seguiram-se as aplicações Best 

Portugal, SMIITY SMart Interactive cITY e TPNP My TOMI Go, ambas com cinco pontos 

cada uma e, posteriormente, a aplicação Rota Omíada no Algarve com quatro pontos. Por fim, 

as aplicações Guia Lisboa de Civitatis, Guia Porto de Civitatis e TripAdvisor obtiveram os 
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piores resultados, com três pontos cada uma. Assim sendo, podemos concluir que apenas as 

aplicações Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal e TUR4all obtiveram um resultado 

satisfatório.  

 

Por fim, foi atribuído as classificações finais relativas aos requisitos quantitativos das 

aplicações testadas pelos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6. Na Tabela 56 podem ser 

verificadas estas atribuições.  

 

Tabela 56 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos no Nokia 5.1 e OnePlus 6 

 Relaçã

o de 

contras

te entre 

planos 

Relação 

de 

contrast

e dos 

element

os com 

texto 

Legibilida

de do 

conteúdo 

em texto 

Taman

ho do 

alvo 

para 

entrada

s de 

ponteir

o 

VoiceOver/TalkB

ack 

Espaçame

nto entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Classificaç

ão Média 

Rota 

Omíada 

no 

Algarve 

6 1 6 2 6 5 4 

Guia 

Lisboa de 

Civitatis 

6 1 6 2 1 4 3 

Guia 

Porto de 

Civitatis 

6 1 6 2 1 4 3 

Best 

Portugal 

6 6 6 6 1 6 5 

Porto 

Guia de 

Viagem 

5 1 6 2 4 6 4 

oGuia 

Portugal – 

Guia da 

Cidade 

6 6 6 6 5 1 5 

Viseu – 

Guia da 

Cidade 

6 6 6 6 6 6 6 

JiTT.Trav

el Funchal 

6 6 6 6 6 6 6 

Descubra 

Vila Real 

6 1 6 4 4 4 4 

SMIITY 

SMart 

Interactiv

e cITY 

6 4 6 5 6 5 5 

TripAdvis

or 

4 3 6 1 1 5 3 

TUR4all 6 3 6 6 6 6 6 

TPNP My 

TOMI Go 

6 3 6 6 6 3 5 
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De acordo com a Tabela 56, podemos verificar que o melhor resultado foi alcançado 

pelas aplicações Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal e TUR4all, uma vez que 

obtiveram uma classificação média de seis pontos cada uma. Seguiram-se as aplicações Best 

Portugal, oGuia Portugal – Guia da Cidade, SMIITY SMart Interactive cITY e TPNP My TOMI 

Go, ambas com cinco pontos cada uma e, posteriormente, as aplicações Rota Omíada no 

Algarve, Porto Guia de Viagem e Descubra Vila Real com quatro pontos. Por fim, as aplicações 

Guia Lisboa de Civitatis, Guia Porto de Civitatis e TripAdvisor obtiveram os piores resultados, 

com três pontos cada uma. Assim sendo, podemos concluir que apenas as aplicações Viseu – 

Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal e TUR4all obtiveram um resultado satisfatório.  

 

Posteriormente, foi realizado o mesmo processo, mas para os sistemas operativos iOS e 

Android. Na Tabela 57 podem ser verificadas estas atribuições relativamente ao sistema 

operativo iOS. 

 

Tabela 57 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos do sistema operativo iOS 

 

Pela análise da Tabela 57, podemos verificar que a Viseu – Guia da Cidade é a única 

aplicação comum aos três dispositivos do sistema operativo iOS. Esta aplicação obteve uma 

classificação média de 6 pontos em cada um dos dispositivos.  

 

Em relação ao sistema operativo Android, as atribuições podem ser consultadas na 

Tabela 58. 

 

Tabela 58 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos do sistema operativo Android 

 Classificações médias 

 Wiko GOA Nokia 5.1 e OnePlus 6 

Rota Omíada no Algarve 4 4 

Guia Lisboa de Civitatis 4 3 

Guia Porto de Civitatis 4 3 

Best Portugal 5 5 

Porto Guia de Viagem 4 4 

Viseu – Guia da Cidade 5 6 

JiTT.Travel Funchal 6 6 

TripAdvisor 5 3 

TUR4all 5 6 

 

Foi possível constatar que as nove aplicações presentes na Tabela 58 são comuns aos 

três dispositivos do sistema operativo Android. Ao analisar a presente tabela, torna-se evidente 

 Classificações médias 

 iPhone 4 iPhone 6 Plus e iPhone XR 

Viseu – Guia da Cidade 6 6 
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que as aplicações Rota Omíada no Algarve, Best Portugal, Porto Guia de Viagem e JiTT.Travel 

Funchal contêm uma classificação média semelhante em todos os dispositivos.  

Na maior parte das restantes aplicações, foram atribuídas maiores classificações no 

Wiko GOA, supondo assim que estas aplicações são mais acessíveis nesta versão do sistema 

operativo móvel.  

 

Após ser concluída a verificação das diferenças na acessibilidade das aplicações móveis 

em smartphones em diferentes versões no mesmo sistema operativo móvel, procedeu-se à 

verificação das diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em smartphones com 

diferentes tamanhos de ecrã. Posto isto, foi construída uma tabela (Tabela 59) onde constam os 

diferentes dispositivos utilizados na presente dissertação e aplicação Viseu – Guia da Cidade, 

uma vez que esta é a única aplicação comum a todos os smartphones.  

 

Tabela 59 - Classificações obtidas pelas aplicações nos requisitos quantitativos em dispositivos com diferentes 

tamanhos de ecrã 

 Classificações médias 

 iPhone 4 

(3.5”) 

Wiko GOA 

(3.5”) 

iPhone 6 

Plus 

(5.5”) 

Nokia 5.1 

(5.5”) 

iPhone 

XR 

(6.1”) 

OnePlus 

6 

(6.28”) 

Viseu – Guia 

da Cidade 

6 5 6 6 6 6 

 

De acordo com a Tabela 59, podemos verificar que a Viseu – Guia da Cidade tem uma 

classificação média de seis e cinco pontos nos dispositivos iPhone 4 e Wiko GOA, 

respetivamente. Como os restantes smartphones (com diferentes tamanhos de ecrã) possuem 

igualmente uma classificação de seis pontos, é possível concluir que não existem diferenças na 

acessibilidade desta aplicação entre os dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone 

XR e OnePlus 6.  

No caso do Wiko GOA, a classificação média da aplicação em questão mostrou-se 

inferior quando comparado com os restantes dispositivos, o que supõe diferenças na 

acessibilidade desta. No entanto, não foi possível utilizar a funcionalidade TalkBack neste 

dispositivo, o que não permite retirar conclusões exatas relativamente às diferenças na 

acessibilidade da Viseu – Guia da Cidade entre este smartphone, o iPhone 6 Plus, o Nokia 5.1, 

o iPhone XR e o OnePlus 6. 
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  Resultados Gerais 

Com o objetivo de proporcionar uma visão mais abrangente dos resultados, foi 

elaborada uma análise estatística sobre os resultados obtidos anteriormente. Esta análise é 

composta pelo cálculo da média, da mediana, do desvio padrão, do mínimo e do máximo dos 

erros registados nos diferentes requisitos quantitativos de cada sistema operativo. 

A Tabela 60 apresenta a análise estatística dos erros registados nos diferentes requisitos 

quantitativos do sistema iOS. 

 

Tabela 60 - Dados relativos à avaliação do sistema operativo iOS 

 Relação 

de 

contraste 

entre 

planos 

Relação de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Máximo 47 210 0 129 133 138 

Mínimo 0 4 0 7 0 0 

Média 11 88 0 44 56 32 

Mediana 6 63 0 19 22 24 

Desvio 

Padrão 

14 76 0 42 48 36 

 

Seguidamente, foram elaborados os mesmos cálculos para o sistema operativo Android 

(Tabela 61). 

 

Tabela 61 - Dados relativos à avaliação do sistema operativo Android 

 Relação 

contraste 

entre 

planos 

Relação de 

contraste 

dos 

elementos 

com texto 

Legibilidade 

do conteúdo 

em texto 

Tamanho 

do alvo 

para 

entradas 

de 

ponteiro 

VoiceOver/TalkBack Espaçamento 

entre 

elementos 

alvo de 

toque 

Máximo 47 198 0 129 145 262 

Mínimo 0 0 0 6 12 0 

Média 8 95 0 49 53 31 

Mediana 2 77 0 26 24 21 

Desvio 

Padrão 

13 66 0 40 48 53 

 

5.1.1. Resultados relativos aos requisitos quantitativos nos dispositivos iOS 

Relativamente aos resultados obtidos no sistema operativo iOS, podemos constatar que 

a média na categoria Relação de contraste entre planos corresponde a 11 erros por aplicação 

móvel. Embora a média de erros tenha este valor, a mediana indica que metade da amostra se 

situa abaixo dos 6 erros e que a outra metade se encontra acima desta. Relativamente ao desvio 
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padrão, podemos observar que este apresenta um valor superior ao valor da média, apresentando 

assim alguma discrepância dos erros registados comparativamente à média registada nesta 

avaliação. Esta discrepância também pode ser verificada entre os valores mínimo e máximo dos 

erros registados na presente avaliação, dado que o valor mínimo corresponde a 0 erros enquanto 

o valor máximo corresponde a 47. 

No que diz respeito à categoria Relação de contraste dos elementos com texto, é 

possível verificar que a média apresenta um valor de 88 erros, sendo que o valor da mediana 

obtida demonstra que metade da amostra se encontra abaixo dos 63 erros e a outra metade se 

encontra acima desta. Já o desvio padrão apresenta um valor de 76 erros, o que corresponde à 

existência de alguma discrepância dos erros registados comparativamente à média registada 

nesta avaliação. Esta dispersão é também verificada na diferença entre os valores mínimo e 

máximo, visto que o valor mínimo corresponde a 4 erros e o valor máximo a 210 erros. 

Na categoria Legibilidade do conteúdo em texto, todos os cálculos estatísticos 

apresentam um valor de 0. Isto é devido à inexistência de quaisquer erros neste requisito e neste 

sistema operativo. Em relação à categoria Tamanho do alvo para entradas de ponteiro, foi 

apresentado um valor de média de 44 erros, enquanto a mediana obteve um valor de 19 erros. 

Isso significa que metade da amostra se encontra abaixo dos 19 erros e a outra metade encontra-

se acima desta. O desvio padrão obteve um valor de 42, o que significa que existe alguma 

discrepância dos erros registados comparativamente à média registada nesta avaliação, o que 

pode ser confirmado na diferença entre os valores mínimo e máximo (7 e 129, respetivamente). 

Na categoria VoiceOver/TalkBack, foi possível verificar que a média corresponde a 

um valor de 56 erros, enquanto a mediana obteve um valor de 22 erros, significando assim que 

metade da amostra se encontra abaixo dos 22 erros e a outra metade acima desta. Ao desvio 

padrão foi atribuído um valor de 48 erros, apresentando então alguma discrepância dos erros 

registados comparativamente à média registada nesta avaliação. Esta dispersão é também 

verificada na diferença entre os valores mínimo e máximo, visto que o valor mínimo 

corresponde a 0 erros e o valor máximo a 133 erros. Por fim, a categoria Espaçamento entre 

elementos alvo de toque obteve um valor de 32 erros na média, enquanto a mediana apresentou 

24 erros. Isto significa que metade da amostra se encontra abaixo dos 24 erros e a outra metade 

acima desta. Em relação ao desvio padrão, este obteve um valor de 36 erros, existindo assim 

alguma discrepância dos erros registados comparativamente à média registada nesta avaliação, 

o que pode ser confirmado na diferença entre os valores mínimo e máximo (0 e 138, 

respetivamente). 
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5.1.2. Resultados relativos aos requisitos quantitativos nos dispositivos Android 

Em relação aos resultados obtidos no sistema operativo Android foi possível verificar, 

na categoria Relação de contraste entre planos, que a média de erros possui um valor de 8 

por aplicação móvel. Foi possível também verificar que a mediana tem um valor de 2 erros, 

verificando-se assim, que metade da amostra se encontra abaixo dos 2 erros e a outra metade 

acima desta. Por outro lado, o desvio padrão apresenta 13 erros, levando à existência de alguma 

discrepância dos erros registados comparativamente à média registada nesta avaliação. Isto 

pode ser evidenciado pela disparidade entre o valor mínimo e o valor máximo (0 e 47 erros, 

respetivamente). 

Por sua vez, na categoria Relação de contraste dos elementos com texto, a média 

apresenta um valor de 95 erros, enquanto a mediana tem o valor 77 erros. Isto significa que 

metade da amostra se encontra abaixo dos 77 erros e a outra metade acima desta. Em relação 

ao desvio padrão, este apresenta o valor 66 erros, demonstrando assim alguma discrepância dos 

erros registados. Isto pode ser evidenciado pela disparidade entre o valor mínimo e o valor 

máximo (0 e 198 erros, respetivamente). Relativamente à categoria Legibilidade do conteúdo 

em texto, todos os cálculos estatísticos apresentam um valor de 0. Isto é devido à inexistência 

de quaisquer erros neste requisito e neste sistema operativo. 

Na categoria Tamanho do alvo para entradas de ponteiro, a média tem um valor de 

49 erros e a mediana apresenta 26 erros, verificando-se assim, que metade da amostra se 

encontra abaixo dos 26 erros e a outra metade acima desta. Por outro lado, o desvio padrão 

apresenta 40 erros, levando à existência de alguma discrepância dos erros registados 

comparativamente à média registada nesta avaliação. Esta discrepância também pode ser 

verificada entre os valores mínimo e máximo dos erros registados na presente avaliação, dado 

que o valor mínimo corresponde a 6 erros enquanto o valor máximo corresponde a 129 erros. 

Relativamente à categoria VoiceOver/TalkBack, é importante realçar que não foi possível 

utilizar a funcionalidade TalkBack no dispositivo Wiko GOA. Assim sendo, os dados 

estatísticos nesta categoria foram calculados tendo apenas em conta os restantes dispositivos. 

A média tem um valor de 53 erros, enquanto a mediana obteve 24 erros, verificando-se assim, 

que metade da amostra se encontra abaixo dos 24 erros e a outra metade acima desta. Já o desvio 

padrão obteve 48 erros, levando à existência de alguma discrepância dos erros registados 

comparativamente à média registada nesta avaliação. Isto pode ser evidenciado pela disparidade 

entre o valor mínimo e o valor máximo (12 e 145 erros, respetivamente). 
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Por último, na categoria Espaçamento entre elementos alvo de toque, a média 

apresentou um valor de 31 erros. Por sua vez, a mediana obteve 21 erros, indicando que metade 

da amostra se situa abaixo dos 31 erros e que a outra metade se encontra acima desta. 

Relativamente ao desvio padrão, este contém 53 erros, revelando alguma discrepância dos erros 

registados comparativamente à média registada nesta avaliação. Isto pode ser sustentado pela 

disparidade entre os valores mínimo e máximo (0 e 262, respetivamente). 

  Resultado relativos aos requisitos qualitativos 

No que diz respeito aos resultados obtidos nos requisitos qualitativos, estes foram 

organizados pelos diferentes sistemas operativos móveis avaliados. Na Tabela 62 estão 

presentes os resultados obtidos nos requisitos qualitativos no sistema iOS. 

 

Tabela 62 - Sumário dos resultados dos requisitos qualitativos no sistema iOS 

Sistema iOS 

Requisitos Verificação 

Sim Não 

REQ07 10 1 

REQ08 10 1 

REQ09 10 1 

REQ10 11 0 

REQ11 2 9 

REQ12 11 0 

REQ13 11 0 

REQ14 11 0 

REQ15 9 2 

REQ16 11 0 

REQ17 11 0 

REQ18 11 0 

REQ19 11 0 

REQ20 11 0 

REQ21 10 1 

REQ22 11 0 

REQ23 5 6 

REQ24 4 7 

REQ25 11 0 

REQ26 3 8 

REQ27 8 3 

REQ28 0 11 

REQ29 11 0 

REQ30 0 11 

REQ31 0 11 

REQ32 0 11 

REQ33 11 0 

 

Como referido anteriormente, existem determinadas aplicações que não estão 

disponíveis ou que não funcionam corretamente em todos os dispositivos móveis do sistema 

operativo iOS. Para além disso, é importante salientar que algumas aplicações não apresentam 
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certos aspetos que são avaliados por estes requisitos (e.g. presença de conteúdo que contenha 

áudio ou vídeo com áudio, abreviaturas ou CAPTCHA). Neste caso, esses mesmos requisitos 

foram contabilizados positivamente já que, o facto de uma aplicação não possuir abreviaturas 

(por exemplo), não significa que contenha problemas de acessibilidade ou que estes não tenham 

sido pensados no momento do desenvolvimento da aplicação. 

Assim sendo e relativamente ao REQ07, que diz respeito à presença de legendas para 

todo o conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio, é possível verificar que apenas uma 

aplicação não satisfaz este requisito. Em seguida, foi verificado o REQ08, que se refere à 

presença de linguagem de sinais para todo o conteúdo de áudio pré-gravado, apenas uma 

aplicação não satisfaz este requisito. No que diz respeito ao REQ09, que alude à presença de 

alternativas de mídia para todas as mídias sincronizadas pré-gravadas e para todas as mídias 

pré-gravadas somente de vídeo, é possível constatar que apenas uma aplicação não satisfaz este 

requisito. Em relação ao REQ10, que diz respeito à presença de uma alternativa para mídia 

baseada no tempo somente para conteúdo de áudio ao vivo, existem onze aplicações que 

cumprem este requisito. No entanto, não foi encontrada qualquer aplicação que não o 

cumprisse. No REQ11, que se refere às orientações de ecrã, foi possível encontrar apenas duas 

aplicações que suportavam ambas as orientações, enquanto nove não satisfaziam o requisito em 

questão. 

Relativamente ao REQ12, que está associado à presença de um mecanismo para colocar 

em pausa ou interromper o áudio que seja reproduzido por mais de três segundos, foi verificado 

que nenhuma aplicação satisfazia este requisito. No REQ13, que diz respeito ao conteúdo pré-

gravado somente de áudio, foi possível constatar que onze cumprem este requisito e que não 

existe qualquer aplicação que não o cumpra. No REQ14, que está relacionada com o facto dos 

conteúdos adicionais não serem acionados apenas com o foco, foi verificado que onze cumprem 

este requisito e que não existe qualquer aplicação que não o cumpra. Em relação ao REQ15, 

que refere que a cor não deve ser utilizada como único meio visual de transmitir informações, 

indicar uma ação, solicitar uma resposta ou distinguir um elemento visual, foi possível aferir 

que duas aplicações não cumprem este requisito, enquanto nove aplicações satisfazem. 

No REQ16, associado aos componentes com movimentos automáticos que duram mais 

do que cinco segundos, foi possível constatar que onze cumprem este requisito e que não existe 

qualquer aplicação que não o cumpra. No caso do REQ17, que refere que nenhuma 

funcionalidade deve possuir limite de tempo para que uma ação seja executada, é possível 

verificar que onze cumprem este requisito e que não existe qualquer aplicação que não o 
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cumpra. No caso do REQ18, que refere que o utilizador pode continuar a atividade sem perda 

de dados após a nova autenticação, verificou-se que onze cumprem este requisito e que não 

existe qualquer aplicação que não o cumpra. Relativamente ao REQ19, que refere que nenhum 

conteúdo deve piscar mais do que três vezes por segundo, onze cumprem este requisito e que 

não existe qualquer aplicação que não o cumpra. No caso do REQ20, que diz respeito à 

presença de um mecanismo para que o utilizar possa desligar a animação, verificou-se que onze 

cumprem este requisito e que não existe qualquer aplicação que não o cumpra. 

No que diz respeito ao REQ21, que refere que a finalidade do link deve ser determinada 

a partir do texto do próprio link, foi possível constatar que apenas uma aplicação não cumpre 

este requisito e dez cumprem-no. No caso do REQ22, que diz respeito à funcionalidade que 

pode ser operada pelo movimento do dispositivo ou pelo movimento do utilizador, foi possível 

constatar que onze aplicações cumpriam este requisito. No REQ23, que refere que nenhuma 

funcionalidade deve ser baseada numa movimentação complexa, foi possível aferir que cinco 

aplicações cumpriam este requisito, enquanto seis não. No caso do REQ24, que diz respeito à 

presença de glossário ou informações que informem o utilizador do significado de palavras 

técnicas ou jargões, verificou-se que quatro aplicações satisfaziam este requisito, enquanto sete 

não.  

Relativamente ao REQ25, que diz respeito à identificação de abreviaturas, foi possível 

constatar que onze aplicações cumprem este requisito. No caso do REQ26, que está associado 

com a revisão do conteúdo complexo, apenas três aplicações cumprem este requisito, enquanto 

oito não. No REQ27, que está relacionado com a presença de sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada, foi permitido aferir que oito 

aplicações cumpriam este requisito, enquanto três não. Em relação ao REQ28, que refere que 

deve ser fornecida uma ajuda contextualizada para explicar o preenchimento de um campo 

(caso o rótulo não seja suficiente), verificou-se que onze aplicações não satisfazem este 

requisito. No caso do REQ29, que diz respeito à possibilidade do cancelamento do envio ou a 

verificação e/ou confirmação dos dados sempre que o utilizador puder acrescentar qualquer 

informação via formulário, foi possível aferir que onze aplicações cumprem este requisito. 

No caso do REQ30 (deve existir uma funcionalidade que permita ao utilizador 

modificar conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva), do 

REQ31 (deve existir uma funcionalidade que permita ao utilizador inverter cores da aplicação 

sem o uso de tecnologia assistiva) e do REQ32 (permitir o uso de zoom sem que o utilizador 

utilize qualquer tecnologia assistiva), foi possível verificar que onze aplicações não cumprem 
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cada um destes. Por fim, o REQ33 está associado ao facto de todos os utilizadores conseguirem 

resolver CAPTCHA. Neste requisito, foi possível constatar que onze aplicações satisfazem o 

mesmo. 

 

Posteriormente, foi realizado o mesmo processo para o sistema operativo móvel 

Android (Tabela 63). 

 

Tabela 63 - Sumário dos resultados dos requisitos qualitativos no sistema Android 

Sistema Android 

Requisitos Verificação 

Sim Não 

REQ07 13 1 

REQ08 13 1 

REQ09 14 0 

REQ10 14 0 

REQ11 4 11 

REQ12 14 0 

REQ13 14 0 

REQ14 14 0 

REQ15 10 4 

REQ16 14 1 

REQ17 14 0 

REQ18 14 0 

REQ19 14 0 

REQ20 14 0 

REQ21 13 1 

REQ22 14 0 

REQ23 5 10 

REQ24 5 9 

REQ25 14 0 

REQ26 5 9 

REQ27 12 2 

REQ28 0 12 

REQ29 14 0 

REQ30 0 14 

REQ31 0 14 

REQ32 0 14 

REQ33 14 0 

 

No caso do sistema operativo Android, também existem determinadas aplicações que 

não estão disponíveis ou que não funcionam corretamente em todos os dispositivos móveis 

deste sistema operativo. Para além disso, é importante salientar que algumas aplicações não 

apresentam certos aspetos que são avaliados por estes requisitos (e.g. presença de conteúdo que 

contenha áudio ou vídeo com áudio, abreviaturas ou CAPTCHA). Neste caso, esses mesmos 

requisitos foram contabilizados positivamente já que, o facto de uma aplicação não possuir 
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abreviaturas (por exemplo), não significa que contenha problemas de acessibilidade ou que 

estes não tenham sido pensados no momento do desenvolvimento da aplicação.  

Existem ainda outros dois aspetos que devem ser referidos. Em primeiro lugar, a 

impossibilidade de ter sido avaliado o REQ28 no dispositivo Wiko GOA, uma vez que a versão 

do TalkBack para o sistema operativo deste dispositivo é a 5.0.7 e a mesma não possui 

linguagem em português. Em segundo lugar, o facto de existirem duas aplicações que diferem 

na versão do mesmo sistema operativo. A avaliação de determinados requisitos (e.g. REQ07 e 

REQ08) revelaram-se diferentes nas aplicações Best Portugal e TripAdvisor, para os diferentes 

dispositivos Android. Por exemplo, quando a aplicação Best Portugal foi avaliada através dos 

dispositivos Nokia 5.1 (versão 9.0) e OnePlus (9.0) não foi encontrado qualquer conteúdo que 

contivesse áudio ou vídeo com áudio. No entanto, quando avaliada através do Wiko GOA 

(versão 4.4.2), já foi possível verificar a existência desse tipo de conteúdo. Assim sendo, a 

aplicação foi contabilizada por duas vezes em alguns requisitos. 

Seguindo para a análise da Tabela 63, podemos verificar que no REQ07 existem 13 

aplicações que cumprem este requisito, enquanto uma não o satisfaz. No que diz respeito ao 

REQ08, constatou-se que 13 aplicações cumprem este requisito, enquanto uma aplicação não 

o satisfaz. Por sua vez, no REQ09 e no REQ10, 14 aplicações obedecem a estes requisitos. No 

REQ11, foi verificado que apenas quatro aplicações cumprem este requisito, enquanto 11 não 

o fazem. Relativamente ao REQ12, REQ13 e REQ14, 14 aplicações obedecem a estes mesmos 

requisitos (não existindo nenhuma aplicação que não o faça). Partindo para o REQ15, foram 

encontradas 10 aplicações que satisfaziam este requisito, enquanto quatro não o realizavam. 

Por sua vez, no REQ16, 14 aplicações executam este mesmo requisito e uma não. No REQ17, 

REQ18, REQ19 e no REQ20, 14 aplicações satisfazem cada um destes requisitos (não 

existindo nenhuma aplicação que não o faça). 

Em relação ao REQ21, foi observado que 13 aplicações obedecem a este requisito, 

enquanto uma aplicação não o faz. Por sua vez, no REQ22, 14 aplicações satisfazem este 

requisito (não existindo nenhuma aplicação que não o faça). Relativamente ao REQ23, cinco 

aplicações cumprem este requisito, enquanto 10 não o fazem. No REQ24, existem igualmente 

cinco aplicações que satisfazem este requisito, no entanto, nove não o fazem. No que diz 

respeito ao REQ25, foram encontradas 14 aplicações que executam este mesmo requisito (não 

existindo nenhuma aplicação que não o faça). No REQ26, foi observada a existência de cinco 

aplicações que cumprem este requisito, mas nove não o fazem. Por sua vez, no REQ27 foram 

encontradas 12 aplicações satisfazem o requisito, mas duas não o fazem.  
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No que diz respeito ao REQ28, foram encontradas 12 aplicações que não cumprem o 

requisito, não se verificando a existência de qualquer aplicação que o cumprisse. No REQ29, 

foi observado que existem 14 aplicações que cumprem o requisito (não existindo nenhuma 

aplicação que não o faça). Em relação ao REQ30, REQ31e no REQ32, 14 aplicações não 

cumprem este requisito, não tendo sido encontradas quaisquer aplicações que o fizessem. Pelo 

contrário, no REQ33, 14 aplicações cumpriam este requisito, não se verificando a existência 

de quaisquer aplicações que não o fizessem.  

 

  Discussão dos Resultados 

O objetivo principal do presente estudo consistiu em avaliar a acessibilidade nas 

aplicações móveis do setor do turismo. Para além disso, também foi procurado perceber se 

existiam diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em diferentes sistemas operativos 

móveis, em diferentes versões do mesmo sistema operativo e, por fim, em smartphones com 

diferentes tamanhos de ecrã. 

Dada por concluída a análise estatística dos resultados obtidos da avaliação realizada às 

aplicações móveis do setor do turismo, podemos concluir que, no geral, estas aplicações 

obtiveram classificações e resultados insatisfatórios. Foi observado um número global de erros 

elevado na maioria dos requisitos quantitativos, bem como o não cumprimento da maioria dos 

requisitos qualitativos. Quanto às classificações obtidas relativamente aos requisitos 

quantitativos, apenas três aplicações móveis apresentaram resultados satisfatórios – Viseu – 

Guia da Cidade, JiTT. Travel Funchal e TUR4all. Relativamente às diferenças na acessibilidade 

das aplicações móveis em diferentes sistemas operativos móveis, foi possível verificar que 

única aplicação comum a todos os dispositivos (Viseu – Guia da Cidade) apresentou a 

classificação seis nos dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6. 

Embora tenha sido um resultado satisfatório, podemos concluir que não existem diferenças na 

acessibilidade das aplicações móveis nestes cinco dispositivos com diferentes sistemas 

operativos (uma vez que a classificação tem igual valor nos cinco dispositivos). Por sua vez, 

foi atribuída a classificação cinco a esta aplicação no dispositivo Wiko GOA, o que levaria a 

diferenças na acessibilidade desta aplicação. No entanto, como a funcionalidade TalkBack não 

foi possível de utilizar neste dispositivo (e constituía um elemento de análise de acessibilidade), 

não é correto afirmar que existem diferenças na acessibilidade desta mesma aplicação entre os 

dispositivos com os dois sistemas operativos testados. Como os objetivos do presente estudo 
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também se prendem com as diferenças na acessibilidade das aplicações móveis em dispositivos 

com diferentes tamanhos de ecrã e dispositivos com diferentes versões do mesmo sistema 

operativo, torna-se igualmente necessário discutir esses resultados.  

Em relação às diferentes versões do sistema operativo iOS, a Viseu – Guia da Cidade 

era a única aplicação comum aos três dispositivos deste sistema operativo e obteve a 

classificação seis em cada um deles, revelando assim um resultado satisfatório. Assim sendo, 

no caso desta aplicação, podemos afirmar que não existem diferenças na acessibilidade das 

aplicações móveis em diferentes versões do mesmo sistema operativo móvel. Por outro lado, 

os resultados da avaliação das aplicações comuns aos dispositivos iPhone 6 Plus e iPhone XR, 

são semelhantes. Portanto, podemos assumir que, apesar destes dispositivos possuírem versões 

distintas do mesmo sistema operativo, as aplicações possuem o mesmo nível de acessibilidade. 

Relativamente às diferentes versões do sistema operativo Android, as aplicações Rota Omíada 

no Algarve, Best Portugal, Porto Guia de Viagem e JiTT.Travel Funchal também obtiveram 

classificações semelhantes nos três dispositivos com este sistema operativo. Assim sendo, no 

caso destas aplicações, podemos afirmar que não existem diferenças na acessibilidade das 

aplicações móveis em diferentes versões do mesmo sistema operativo móvel. Por sua vez, as 

aplicações Guia Lisboa de Civitatis, Guia Porto de Civitatis e TripAdvisor apresentaram 

maiores classificações no dispositivo Wiko GOA, enquanto a Viseu – Guia da Cidade e a 

TUR4all foram mais bem classificadas nos dispositivos Nokia 5.1 e OnePlus 6. Como tal, isso 

levaria a crer que estas aplicações são mais acessíveis nestas versões do sistema operativo 

Android. No entanto, como a funcionalidade TalkBack não foi possível de utilizar no 

dispositivo Wiko GOA (e constituía um elemento de análise de acessibilidade), não é correto 

afirmar que existem diferenças na acessibilidade destas mesmas aplicações entre os dispositivos 

com o sistema Android utilizados. 

Já no que diz respeito às possíveis diferenças na acessibilidade das aplicações móveis 

em smartphones com diferentes tamanhos de ecrã, foi possível verificar que única aplicação 

comum a todos os dispositivos (Viseu – Guia da Cidade) apresentou a classificação seis nos 

dispositivos iPhone 4, iPhone 6 Plus, Nokia 5.1, iPhone XR e OnePlus 6. Embora tenha sido 

um resultado satisfatório, podemos concluir que não existem diferenças na acessibilidade das 

aplicações móveis nestes cinco dispositivos com diferentes tamanhos de ecrã (uma vez que a 

classificação tem igual valor nos cinco dispositivos). Por sua vez, foi atribuída a classificação 

cinco a esta aplicação no dispositivo Wiko GOA, o que levaria a diferenças na acessibilidade 

desta aplicação. No entanto, como a funcionalidade TalkBack não foi possível de utilizar neste 
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dispositivo (e constituía um elemento de análise de acessibilidade), não é correto afirmar que 

existem diferenças na acessibilidade desta mesma aplicação entre os dispositivos com 

diferentes tamanhos de ecrã.  

Para além dos aspetos anteriormente referidos, é também importante analisar os 

resultados obtidos na avaliação dos requisitos qualitativos. Relativamente à presença de 

legendas para todo o conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio, foi possível verificar 

que apenas uma aplicação não satisfazia este requisito, tanto no sistema iOS como no Android. 

Este resultado deveria ser sinónimo de um nível de acessibilidade satisfatório, no entanto, a 

grande maioria das aplicações não contém conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio, 

não sendo assim possível aferir quaisquer conclusões acerca do estado da acessibilidade destas 

aplicações neste ponto. Na única aplicação que existe este tipo de conteúdo, não são fornecidas 

legendas para tal, o que pode criar obstáculos para utilizadores com deficiências auditivas. O 

mesmo se sucede no requisito relativo à presença de linguagem de sinais para todo o conteúdo 

de áudio pré-gravado.  

Em relação à presença de alternativas de mídia para todas as mídias sincronizadas pré-

gravadas e para todas as mídias pré-gravadas somente de vídeo, existe uma aplicação no sistema 

iOS que não cumpre este requisito, enquanto no sistema Android todas as aplicações o 

cumprem. Como referido anteriormente, a grande maioria das aplicações não contém conteúdo 

que contenha áudio ou vídeo com áudio, o que significa que não é possível aferir quaisquer 

conclusões acerca do estado da acessibilidade destas aplicações no sistema Android. Contudo, 

no sistema iOS, é sinónimo de falha na acessibilidade, podendo prejudicar os utilizadores cuja 

visão e/ou audição é demasiado fraca.  

No que toca à presença de uma alternativa para mídia baseada no tempo somente para 

conteúdo de áudio ao vivo, não existe nenhuma aplicação (tanto no sistema iOS como no 

Android) que não satisfaçam este requisito. Como referido anteriormente, a grande maioria das 

aplicações não contém conteúdo que contenha áudio ou vídeo com áudio, o que significa que 

não é possível aferir quaisquer conclusões acerca do estado da acessibilidade destas aplicações 

em ambos os sistemas operativos. 

Relativamente às orientações de ecrã (horizontal e vertical), foi possível verificar que 

poucas aplicações suportam ambas. A grande maioria das aplicações móveis avaliadas na 

presente dissertação apenas suportam a orientação vertical, o que pode constituir uma limitação 

para utilizadores que necessitam de escolher a melhor orientação para eles, como por exemplo 

para colocarem os dispositivos, numa determinada orientação, numa cadeira de rodas. 
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Quanto à presença de um mecanismo para colocar em pausa ou interromper o áudio que 

seja reproduzido por mais de três segundos, foi constatado que todas as aplicações cumpriam 

este requisito. Contudo, é importante referir que não foi encontrada nenhuma aplicação que 

apresentasse um áudio que fosse reproduzido por mais de três segundos. Como tal, não foi 

possível aferir quaisquer conclusões acerca do estado da acessibilidade destas aplicações em 

ambos os sistemas operativos. O mesmo se sucede quanto à presença de conteúdo pré-gravado 

somente de áudio e ao facto de os conteúdos adicionais não serem acionados apenas com o 

foco.  

Por outro lado, foram encontradas duas e quatro aplicações nos sistemas iOS e Android, 

respetivamente, em que a cor era a único meio visual de transmitir informações, indicar uma 

ação, solicitar uma resposta ou distinguir um elemento visual. Nestas aplicações foi encontrado 

um sistema de classificação (que permitia pontuar os vários locais turísticos) em que o único 

meio de diferenciação do mesmo era a cor. Isto pode constituir uma limitação para os 

utilizadores com daltonismo, por exemplo. Relativamente aos componentes com movimentos 

automáticos que duram mais do que cinco segundos, foi possível verificar que no sistema iOS 

não existia qualquer aplicação que não cumprisse este requisito. Pelo contrário, no sistema 

Android, existia uma aplicação em que não era possível colocar em pausa, parar ou ocultar esse 

mesmo componente. Isto pode constituir uma limitação para indivíduos que apresentem défices 

de atenção.  

Um outro requisito qualitativo refere que nenhuma funcionalidade deve possuir limite 

de tempo para que uma ação seja executada. Para esta categoria, não foi possível aferir 

quaisquer conclusões acerca do estado da acessibilidade das aplicações em ambos os sistemas 

operativos, uma vez que em nenhuma aplicação foi encontrada tal funcionalidade. Já 

relativamente à possibilidade de o utilizador poder continuar a atividade sem perda de dados 

após a nova autenticação, a grande maioria das aplicações avaliadas proporcionava essa 

continuação. No entanto, foram encontradas algumas aplicações em que não era possível efetuar 

registo e/ou login. 

No que diz respeito à presença de conteúdo que pisque mais do que três vezes por 

segundo, nenhuma aplicação continha esse tipo de conteúdo. Assim sendo, não foi possível 

aferir quaisquer conclusões acerca do estado da acessibilidade das aplicações em ambos os 

sistemas operativos, relativamente a este requisito. O mesmo se sucede relativamente à presença 

de um mecanismo para que o utilizar possa desligar a animação presente na aplicação.  
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Um outro requisito qualitativo refere que a finalidade do link deve ser determinada a 

partir do texto do próprio link. Nos sistemas operativos iOS e Android, apenas uma aplicação 

não cumpre este requisito, uma vez que o texto do próprio link dessa aplicação não se mostrava 

muito claro quanto à finalidade do mesmo. Indivíduos que apresentem deficiências cognitivas 

podem encontrar uma limitação neste aspeto.  

Em relação à funcionalidade que pode ser operada pelo movimento do dispositivo ou 

pelo movimento do utilizador, foi possível verificar que nenhuma aplicação continha tal 

funcionalidade. Como tal, não foi possível aferir quaisquer conclusões acerca do estado da 

acessibilidade destas aplicações em ambos os sistemas operativos, relativamente a este 

requisito. Um outro requisito qualitativo refere que nenhuma funcionalidade deve ser baseada 

numa movimentação complexa. No sistema iOS foram encontradas seis aplicações que não 

cumpriam este mesmo requisito, enquanto no sistema Android o número é superior (dez 

aplicações). Um exemplo disso é o facto de não ser possível fazer zoom no mapa de cada 

aplicação sem o uso de movimentos complexos, o que pode constituir uma limitação para 

utilizadores com deficiências motoras. 

Também foi possível observar que existem sete aplicações no sistema iOS que não 

apresentam glossário ou informações que informem o utilizador do significado de palavras 

técnicas ou jargões, enquanto no sistema Android foram encontradas nove. Isto pode limitar a 

utilização destas aplicações por parte dos indivíduos com deficiências cognitivas. Por outro 

lado, não foram encontradas quaisquer abreviaturas em nenhuma aplicação. Como tal, o 

requisito relativo à identificação de abreviaturas foi contabilizado positivamente, uma vez que 

o facto de a aplicação não possuir este elemento não significa que contenha problemas de 

acessibilidade ou que estes não tenham sido pensados no momento do desenvolvimento da 

aplicação. No entanto, isso não torna possível retirar conclusões exatas acerca do estado da 

acessibilidade destas aplicações. 

Em relação à revisão do conteúdo complexo, existem oito aplicações que não cumprem 

este requisito no sistema iOS e nove no sistema Android. Este incumprimento de requisito pode 

revelar-se uma grande limitação para utilizadores com deficiências cognitivas e/ou com 

problemas de linguagem, visto que estes indivíduos apresentam uma dificuldade acentuada para 

compreender o conteúdo complexo. Quanto à presença de sugestões simples para que o 

utilizador consiga corrigir facilmente os erros de entrada, o sistema iOS apresenta três 

aplicações que não cumprem este requisito, enquanto o sistema Android exibe duas aplicações. 

Isto pode constituir um problema para os utilizadores com limitações cognitivas ou 



 

180 

 

incapacidades visuais.  No que diz respeito ao fornecimento de uma ajuda contextualizada para 

explicar o preenchimento de um campo (caso o rótulo não seja suficiente), nenhuma aplicação 

cumpre este requisito (em ambos os sistemas operativos). No caso do dispositivo Wiko GOA, 

a funcionalidade TalkBack não foi possível de ser utilizada, o que não permitiu avaliar este 

requisito e, consequentemente, retirar conclusões acerca do estado da acessibilidade das 

aplicações avaliadas neste dispositivo (Rota Omíada no Algarve, Guia Lisboa de Civitatis, Guia 

Porto de Civitatis, Best Portugal, Porto Guia de Viagem, Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel 

Funchal, TripAdvisor e TUR4all). O incumprimento deste requisito pode constituir uma 

limitação para os utilizadores que tenham de utilizar as funcionalidades VoiceOver ou 

TalkBack devido à sua baixa visão.  

Para além disso, foi verificado que, no sistema iOS, onze aplicações permitiam o 

cancelamento do envio ou a verificação e/ou confirmação dos dados sempre que o utilizador 

pudesse acrescentar qualquer informação via formulário. Já no sistema Android, foram 

apresentadas catorze aplicações que satisfaziam o requisito. Assim sendo, podemos afirmar que 

estas aplicações são acessíveis neste ponto, podendo ajudar utilizadores com problemas 

motores. Relativamente à existência de uma funcionalidade que permita ao utilizador modificar 

conteúdo colorido para uma escala de cinza sem o uso de tecnologia assistiva e uma 

funcionalidade que permita ao utilizador inverter cores da aplicação sem o uso de tecnologia 

assistiva, não foi encontrada nenhuma aplicação que cumprisse cada um destes requisitos (em 

ambos os sistemas operativos). Como tal, podemos concluir que todas as aplicações avaliadas 

na presente dissertação não apresentam um nível de acessibilidade satisfatório relativamente a 

este ponto, o que pode constituir um problema para os utilizadores daltónicos. Além disso, 

nenhuma aplicação permitia o uso de zoom sem que o utilizador utilize qualquer tecnologia 

assistiva. Isso é considerado um problema de acessibilidade nestas aplicações, constituindo uma 

limitação para os utilizadores com baixa visão. Por fim, nenhuma aplicação, em ambos os 

sistemas operativos, apresentou a existência de CAPTCHA. No entanto, este requisito foi 

contabilizado positivamente, uma vez que o facto de a aplicação não possuir este elemento não 

significa que contenha problemas de acessibilidade ou que estes não tenham sido pensados no 

momento do desenvolvimento da aplicação. Ainda assim, isso não torna possível retirar 

conclusões exatas acerca do estado da acessibilidade das aplicações relativamente a este ponto. 

É importante ainda referir que o facto de não existirem requisitos legais que obriguem 

as aplicações móveis a tornarem-se mais acessíveis para todos os utilizadores, mas 

principalmente para aqueles que apresentam qualquer tipo de deficiência, leva a que no 
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momento de desenvolvimento das aplicações o fator mais importante seja o bom funcionamento 

geral destas e não a sua acessibilidade.  

 

 

  Recomendações  

Embora o setor dos smartphones e das aplicações móveis esteja em constante 

crescimento e cada vez mais as pessoas beneficiem do mesmo, ainda existem várias limitações 

para muitos utilizadores, principalmente aqueles que são portadores de deficiência (quer esta 

seja motora, auditiva, cognitiva ou visual). Assim sendo, existem várias recomendações que 

podem ser feitas, sendo elas: 

- Avaliações periódicas da acessibilidade das aplicações móveis do setor do turismo; 

- Avaliação com utilizadores portadores das diferentes deficiências, de modo a garantir 

resultados mais exatos e fiáveis; 

- Realização de um maior número de estudos relativos à acessibilidade das aplicações 

móveis (quer estas sejam ou não do setor do turismo), visto que existe uma escassez de literatura 

sobre o tema; 

- Criação dos requisitos legais referidos anteriormente; 

- Adoção de diretrizes que expliquem de forma detalhada o que deve ser implementado 

de modo a tornar o conteúdo acessível, assim como a atribuição de um nível de conformidade 

a essas diretrizes.  
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6 
6. Conclusão 

Com a realização deste estudo, podemos concluir que, no geral, existem classificações 

e resultados insatisfatórios nas aplicações móveis testadas. Foi encontrado um número global 

de erros elevado na maioria dos requisitos quantitativos, bem como o não cumprimento da 

maioria dos requisitos qualitativos. No iPhone 4, a Viseu – Guia da Cidade foi a aplicação que 

obteve uma melhor classificação, enquanto no Wiko GOA foi a aplicação JiTT.Travel Funchal. 

Por sua vez, nos dispositivos iPhone 6 Plus, iPhone XR, Nokia 5.1 e OnePlus 6, os melhores 

resultados foram alcançados pelas aplicações Viseu – Guia da Cidade, JiTT.Travel Funchal e 

TUR4all. Em relação à acessibilidade das aplicações móveis em diferentes versões do mesmo 

sistema operativo móvel, foi possivel concluir que não existem diferenças na acessibilidade 

destas em ambos os sistemas operativos (iOS e Android). Por fim, relativamente à 

acessibilidade das aplicações em smartphones com diferentes tamanhos de ecrã, não existem 

igualmente diferenças na acessibilidade destas.  

No presente capítulo são apresentadas as conclusões do estudo realizado, estando 

dividido em três secções. Na primeira secção são apresentadas as limitações encontradas 

durante a realização do presente estudo. Posteriormente, na segunda secção são descritos os 

contributos bem como sugestões futuras. Por fim, na última secção são apresentadas as 

considerações finais. 

  Limitações do Estudo 

No decorrer do presente estudo, foram encontradas várias limitações relativas à 

avaliação da Acessibilidade nas aplicações móveis. Em primeiro lugar, existe uma escassez de 

literatura sobre a Acessibilidade nas aplicações móveis, principalmente no setor do Turismo. O 

estudo mais completo encontrado é o estudo de Carneiro, Branco, Gonçalves, Au-Yong-

Oliveira, Moreira e Martins (2019), no entanto, incide sobre a administração pública portuguesa 

e não no setor do turismo em Portugal. Isto acabou por se revelar uma dificuldade no momento 
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de estabelecer uma comparação entre o presente estudo e estudos realizados por outros autores. 

Para além disso, também existe poucas legislações em todo o mundo que incentivem a 

Acessibilidade nas aplicações móveis. Em segundo lugar, não existem requisitos próprios da 

Acessibilidade Móvel, tendo sido adotadas no presente estudo as recomendações produzidas 

pela WCAG 2.1 e as Boas Práticas por parte da Google e da Apple. No entanto, mesmo estas 

recomendações constituem apenas uma adaptação das normas para a Web, não existindo assim 

nada que seja unicamente para as aplicações móveis. Relativamente ao processo de avaliação 

em si, não foram encontradas quaisquer ferramentas de avaliação automática que realizassem 

uma avaliação completa da Acessibilidade nas aplicações móveis, acabando por ter sido 

utilizado um método de avaliação manual. 

Outra limitação encontrada no presente estudo refere-se ao facto de não ter sido possível 

utilizar a funcionalidade TalkBack no dispositivo Wiko GOA. Consequentemente, isso levou a 

que não fosse possível retirar conclusões exatas acerca da acessibilidade das aplicações móveis 

testadas através deste smartphone. Para além disso, apenas foi encontrada uma aplicação 

comum a todos os dispositivos móveis de ambos os sistemas operativos. Por fim, o facto de a 

grande maioria das aplicações avaliadas no presente estudo não conterem determinados 

elementos (e.g. CAPTCHA, abreviaturas, conteúdo complexo), não permitiu retirar conclusões 

exatas acerca da acessibilidade das mesmas.  

  Contributos e Trabalho Futuro 

Como referido anteriormente, existe uma escassez de estudos acerca da Acessibilidade 

nas aplicações móveis, principalmente do setor do Turismo. Para além disso, as poucas 

legislações encontradas focam-se mais na acessibilidade das infraestruturas públicas e não na 

acessibilidade móvel em si. Assim sendo, o presente estudo constitui uma elevada contribuição 

acerca do tema.  

Como trabalho futuro, pretende-se avaliar a Acessibilidade das aplicações móveis do 

setor do Turismo com utilizadores portadores de diferentes tipos de deficiências. Se os 

resultados provenientes dessa avaliação se mostrarem satisfatórios, pretende-se alargar o estudo 

a outros setores para uma posterior melhoria das condições de Acessibilidade existentes. Desta 

forma, as aplicações móveis acabarão por se mostrar acessíveis não só a portadores de 

deficiência, mas a qualquer cidadão. Caso tal não aconteça, o objetivo consistirá em 

compreender e melhorar as falhas e voltar a realizar o estudo.  
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  Considerações Finais 

Embora tenham sido encontradas várias limitações, foi alcançado o objetivo principal 

do presente estudo, tendo sido analisadas catorze aplicações móveis do setor do Turismo. Duas 

das limitações encontradas dizem respeito ao facto de não existirem requisitos legais a serem 

seguidos e não existirem ferramentas que realizem uma avaliação automática da Acessibilidade 

nas aplicações móveis. Como tal, foi necessário executar uma avaliação manual através de uma 

adaptação de alguns requisitos de acessibilidade para efetuar um modelo de avaliação destas 

mesmas aplicações. Consequentemente, foram utilizadas ferramentas de auxílio para esta 

avaliação e foi realizada uma avaliação manual de todas as aplicações. Os resultados obtidos 

revelaram resultados insatisfatórios acerca da Acessibilidade das aplicações móveis avaliadas, 

o que evidencia a urgência de implementação de requisitos próprios para a Acessibilidade das 

aplicações móveis e a adoção destes por parte do setor do Turismo. 

Podemos assim concluir que, apesar das limitações encontradas no decorrer da 

realização do presente estudo, todos os objetivos estabelecidos inicialmente foram cumpridos, 

esperando que com estes resultados, tenha sido possível contribuir para uma melhor 

compreensão acerca do estado atual da Acessibilidade nas aplicações móveis no setor do 

Turismo e que estes sirvam de exemplo para futuros estudos sobre o tema.  
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