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Re 
Resumo 

A acessibilidade digital tem o condão de tornar a vida de pessoas com deficiência ativa 

e proveitosa, assim como manter nessas condições por mais tempo a de pessoas idosas. 

Contudo, a falta de cuidado nesta área limita seriamente esta possibilidade. O software e os 

conteúdos digitais com falta de acessibilidade afiguram-se demasiado comuns, dificultando as 

vidas de quem deles precisa. Esta situação deve-se em grande parte à falta de cuidado com a 

acessibilidade digital durante o desenvolvimento do software. Para combater este incivil 

flagelo, foi desenvolvida uma proposta de método de desenvolvimento de software onde a 

acessibilidade está patente de forma explícita, durante todo o processo, e se considerou 

abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades funcionais que se pretendam 

mitigar, assim como ser maleável a fim de ser usado por equipas de desenvolvimento que 

utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na atualidade. 

Assim, a acessibilidade digital foi discriminada nas principais fases de desenvolvimento 

de software, nomeadamente na Especificação de software, no Desenho e Implementação do 

software, Validação e Evolução de software. Estas fases estão, de sobremodo, presentes nos 

vários métodos utilizados na produção de software. Portanto, o método avançado nesta tese, 

que contempla explicitamente a acessibilidade digital em todas as fases, é passível de ser 

transposto para qualquer método de produção de software. 

Esta proposta pode ser um importante passo para democratizar o desenvolvimento de 

software e conteúdos digitais com acessibilidade digital, desde o início do seu ciclo de vida, 

seja através de uma utilização direta durante o desenvolvimento, ou como ferramenta 

pedagógica para ensinar futuros engenheiros de software, alertando-os para a existência, 

necessidade e forma de implementar a acessibilidade digital. 
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Para tal, neste projeto de investigação, seguindo a Design Science Research, foi 

realizada uma pesquisa de estado da arte, onde se verificou que a investigação sobre a área é 

pobre nos meios académicos. Foi examinada a prevalência da deficiência na população, bem 

como a evolução demográfica, com a acessibilidade digital como pano de fundo. Foi ainda 

explicada a grande valia desta disciplina na educação inclusiva. Foram apresentados os 

standards relevantes para a acessibilidade digital, bem como as leis que a suportam. É dada 

uma explicação dos principais conceitos para a área da acessibilidade digital, tendo em conta 

as principais referências. De seguida a engenharia de software é abordada, com enfoque nas 

tarefas consideradas importantes para a implementação de acessibilidade digital. 

A fim de clarificar algumas ideias base que justificam a investigação, foi elaborado e 

aplicado um inquérito qualitativo a uma população de 29 pessoas com deficiência visual, 

apresentando-se os resultados obtidos, que reafirmam a relevância do desenvolvimento de 

software acessível. 

A proposta de método de desenvolvimento foi delineada e sujeita a validação. Para tal 

foi elaborada uma entrevista semiestruturada, aplicada a 31 profissionais relacionados com 

desenvolvimento de software. Com base nos comentários obtidos, foram feitas algumas 

afinações à proposta de método e foi ainda criada e apresentada uma ferramenta de apoio à 

utilização da proposta de método, que auxilia na escolha do standard de acessibilidade a 

utilizar, em consonância com o tipo de projeto a desenvolver. Seguidamente, a proposta de 

método afinada foi sujeita a apreciação por dois profissionais na área de desenvolvimento de 

software. Por fim, a proposta foi utilizada num projeto de software multiplataforma, onde a 

sua aplicabilidade foi demonstrada. 

Esta tese identifica também alguns contributos para o ensino e formação de 

programadores. A necessidade de formação na área da acessibilidade digital, assim como a 

sensibilização relativa ao tema, para estudantes e profissionais, afiguraram-se como basilares. 

No desenvolvimento de um projeto de software, ficou patente que a acessibilidade deve ser 

cuidadosamente especificada. 
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Ab 
Abstract 

The digital accessibility has the power to make the life of individuals with disabilities 

fruitful and gratifying, as well as keeping elderly people at similar conditions for longer. 

However, the lack of attention to this subject makes this hard to happen. Inaccessible software 

and digital contents are seen too often, making the life more difficult to those who need it. 

This situation is due to the insufficient attention given to the digital accessibility during the 

development process of the software. In order to tackle this serious problem, a proposal for 

a software development method where the digital accessibility is explicitly implemented was 

drafted. This proposal is intended to be broad enough to be able to mitigate any disability, as 

well as general enough to be possible to deploy over any existent development method that 

a development team may be using. 

Therefore, the digital accessibility was incorporated in the main software development 

stages, namely Software Specification, Software Design and Implementation, Validation and 

Software Evolution. These stages are, by and large, present in most methods used in software 

production. Thus, the method put forward in this thesis, which explicitly includes digital 

accessibility in every stage, may be transmuted to any software production method. 

This proposal may be a major step to make accessible software and digital contents 

part of the mainstream since its onset. This may be achieved both by a direct use of the 

proposal of the method and by using it as a pedagogic tool to teach digital accessibility to 

future software engineers, alerting them to the existence, relevance and the correct way to 

implement digital accessibility. 

To accomplish this aim, an exploration to the state of the art was made, where it was 

possible to verify that the digital accessibility is under-researched in academia. The prevalence 

of disabilities among the population, as well as the demographic evolution was depicted, with 
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the digital accessibility as a background. The major importance that this area has in inclusive 

education was also shown. The main standards and laws that regulate digital accessibility were 

presented. The definitions of the important concepts in the area used by the major references 

in digital accessibility were covered. Subsequently, the software engineering discipline was 

reviewed, with emphasis where the digital accessibility may be relevant. 

A qualitative survey was made and applied to a population of 29 visually impaired 

people to clarify some central ideas that justify this research. The results reinforced the 

significance of the accessible software development. 

The proposal for the method of development was drafted and validated. For the 

validation, a set of semi-structured interviews were conducted, applied to 31 professionals of 

the area of software development. Based on the comments obtained, some adjustments were 

made to the method proposal and a tool was created and presented to support the use of the 

method proposal. This tool is envisioned to assist in the selection of the accessibility standard 

to be used, according to the type of project to be developed. The proposed improved method 

was then reviewed by two professionals in the field of software development. Finally, the 

proposal was used in a multiplatform software project, where its applicability was 

demonstrated. 

This thesis also identifies a few contributions to teaching and training of software 

developers. The need for training in digital accessibility, as well as making them aware to the 

issue, both for students and professions, are paramount. In developing a software project, it 

is noticeable that digital accessibility should be carefully specified. 
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1 
1. Introdução 

A acessibilidade é uma ferramenta de inexprimível valor no momento da história e 

contexto em que vivemos. No contexto dos limites humanos – físico e/ou cognitivos –, sejam 

eles adquiridos, congénitos, agudos, ou situacionais, a acessibilidade permite, variando de 

caso para caso, a superação dos limites humanos médios. Exemplos são facilitar uma atividade 

de forma a libertar recursos que passam a ser aplicados noutra atividade de uma mesma 

empreitada/fim, uma aproximação à média dos limites humanos (e.g. utilização de texto para 

fala por uma pessoa com dificuldades de leitura de texto escrito), tornar possível algo que não 

o era (e.g. uma pessoa paraplégica a guiar um automóvel), etc. A acessibilidade tem o incrível 

potencial de tornar possíveis atividades a pessoas com limites inferiores à média, comumente 

chamadas de pessoas com deficiência (PCD), que de outra forma lhes estariam vedadas. A 

acessibilidade tanto é um meio de superação como de igualitarismo. 

Imagine-se o que seria a física, a ciência, o mundo, sem o conhecimento produzido 

pelo desaparecido cientista Stephen William Hawking, que afirmou que “A deficiência não 

precisa de ser um obstáculo para atingir o sucesso.” E, pegando em sucesso, imagine-se o que 

seria o mundo sem as canções de Ray Charles, de Stevie Wonder, ou sem a literatura de James 

Joyce. 

De uma forma mais lata, e de um ponto de vista estrangeiro ao de um utilizador típico 

de acessibilidade, é relevante ter em mente que, provavelmente, em alguma altura da vida, 

todas as pessoas vão ter a seu cuidado, seja por um momento, horas, dias, semanas, ou de 

forma definitiva, alguém que, de alguma forma, estará fragilizado. Em tal situação, a pessoa 

com limites dentro dos padrões normais, que estará junto da pessoa fragilizada, beneficiará, 

de uma forma bastante próxima, da acessibilidade de que a pessoa debilitada estará a 

usufruir. Atente-se nas possibilidades possíveis em tarefas da vida diária que uma pessoa com 
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problemas de visão fica apta a executar, como cozinhar, apenas por ter acesso a tecnologia 

acessível – existem aplicações móveis úteis em atividades relacionadas com a preparação de 

alimentos, ou mesmo para controlar robôs de cozinha de elevada complexidade. É importante 

referir, que a menos que uma pessoa tenha uma saúde fora do normal, uma sorte atípica, ou 

faleça de forma repentina, passará por momentos na sua vida onde produtos e serviços 

acessíveis lhe serão muito úteis, uma vez que, seja de forma efémera ou definitiva, todas as 

pessoas terão momentos de fragilidade. 

Se se tiver em mente a demografia, especialmente dos países mais desenvolvidos, 

onde a esperança média de vida está a aumentar, ao mesmo tempo que o número total de 

indivíduos da população tende a diminuir (UN, 2017), é possível entender que a acessibilidade 

tem um peso muito importante na sociedade, uma vez que promove o envelhecimento ativo 

e saudável, sendo, portanto, um ativo na felicidade da população, bem como uma ferramenta 

de sustentabilidade de um Estado. 

A enorme quantidade de postos de trabalho dependente das tecnologias de 

informação faz com que pessoas com alguns tipos de incapacidade possam, pela primeira vez 

na história, ser parte ativa da sociedade, não ficando relegadas a uma espécie de degredo nas 

suas próprias casas ou instituições. De facto, a acessibilidade favorece a não 

institucionalização de PCD, uma vez que promove a mobilidade e o emprego desta fatia da 

população. Ainda na área dos postos de trabalho, é pertinente assinalar, que a acessibilidade 

digital torna exequível um trabalho, normalmente especializado, com a possibilidade de ser 

realizado de, praticamente, qualquer lugar, através de equipamentos eletrónicos e uma 

ligação à Internet. 

A implementação de acessibilidade, seja ela de que tipo for, mas com enfoque na 

digital, por ter um impacto tão grande na sociedade atual, e estar ao alcance de tantos, é uma 

forma eficaz de atingir, e de promover, os Princípios Gerais da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova 

Iorque, no dia 13 de Dezembro de 2006 (CRPD, 2006): 1) O respeito pela dignidade inerente, 

autonomia individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas, e 

independência das pessoas; 2) Não discriminação; 3) Participação e inclusão plena e efetiva 

na sociedade; 4) O respeito pela diferença e aceitação das pessoas com deficiência como parte 
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da diversidade humana e humanidade; 5) Igualdade de oportunidades; 6) Acessibilidade; 7) 

Igualdade entre homens e mulheres; 8) Respeito pelas capacidades de desenvolvimento das 

crianças com deficiência e respeito pelo direito das crianças com deficiência a preservarem as 

suas identidades (CRPD, 2006). 

No caso do autor desta investigação, multideficiente, a acessibilidade digital permitiu, 

por exemplo, que a sua baixa visão – que evoluiu para cegueira – não o impedisse de 

prosseguir estudos, estando a redigir este texto graças à própria acessibilidade digital. 

Considera o autor, que é graças à acessibilidade digital que a sua vida é proveitosa e prazerosa, 

uma vez que sem ela não conseguiria ler o jornal, de forma diária, nem ler livros, pelo menos 

na quantidade e com o conforto com que o faz. É com frequência que pega no seu smartphone 

para verificar informação sobre o correio postal, acabado de chegar, com o auxílio de uma 

aplicação móvel de Optical Character Recognition, ou pedir ajuda a um voluntário quando 

precisa de ver alguma coisa, via aplicação móvel dedicada, tal como o estado de uma luz LED 

de um qualquer equipamento, ou o que está no ecrã de algum dispositivo que esteja sem o 

texto para voz a funcionar. 

Frequentemente, apenas após um artefacto de software ser disponibilizado ao 

utilizador final, assomam os problemas e pensamentos sobre as possíveis mais-valias 

intrínsecas à acessibilidade digital, e, como o mencionado no ISO 9241-171 (ISO, 2008), 

Gonçalves (2012), Sánchez-Gordon e Moreno (2014) e pela Microsoft (Grieves & Kaneko, 

2009) neste ponto, a correção do artefacto de software implica custos, tanto humanos como 

financeiros, nitidamente superiores a uma implementação pensada e feita desde o início do 

ciclo de vida do software, ou, como o alertado pela Microsoft (Grieves & Kaneko, 2009) a 

impossibilidade total da correção, uma vez que algumas características de acessibilidade 

digital carecem de cuidados desde o início do ciclo de desenvolvimento do software. 

 

1.1. Problema de Investigação, Background e Contexto 

Esta investigação tem como objetivo principal a elaboração e apresentação de uma 

proposta de método de desenvolvimento de software que contemple a acessibilidade digital, 

de forma a esta ser considerada durante todo o processo de desenvolvimento de um artefacto 
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de software. A proposta de método a ser apresentada visa ser agnóstica no que diz respeito 

ao tipo de software a ser desenvolvido – e.g. nativo, Web –, bem como às dificuldades do 

utilizador final a serem mitigadas pela acessibilidade digital a ser implementada – e.g. 

cegueira, paraparésia. A proposta de método almeja ser maleável, a fim de ser utilizável por 

equipas de desenvolvimento que utilizem os métodos de desenvolvimento mais populares na 

atualidade. Esta generalização pretende ainda que a proposta de método possa ser utilizada 

como ferramenta pedagógica. 

Tendo como ideia base que uma sociedade digital funcional deve, e consegue, garantir 

um acesso igual a todos os dispositivos eletrónicos, conteúdos e aplicações digitais (Pick & 

Azari, 2008; Persson et al., 2015), é importante elucidar que, ao desenvolver software e 

conteúdos digitais, deve existir um esforço contínuo para torná-los tão acessíveis quanto 

possível (Desruelle et al., 2016; Woody et al., 2016) a todas as pessoas, independentemente 

do seu credo ou condição. No entanto, apesar dos vários esforços para aumentar a 

consciencialização sobre a acessibilidade digital (Baptista et al. 2016; Martins et al., 2016), 

ainda há muito a ser feito (Silva et al., 2017). A realidade não força a adoção de regulamentos 

internacionais, como o Accessibility Act da União Europeia (UE, 2018), que afirma que deve 

ser permitido o acesso a plataformas Web e a conteúdos a todos os cidadãos, 

independentemente das suas deficiências e incapacidades. A falta da aplicação de normas e 

leis poderá ser um dos motivos pela falta de acessibilidade no software (Hong et al., 2015; 

Antkers et al., 2018), que transtorna a vida de quem dela precisa e/ou depende. 

As pessoas com deficiência visual são um dos grupos de cidadãos que beneficia 

enormemente da sociedade digital, uma vez que o uso de equipamentos eletrónicos - e.g. 

smartphones –, bem como de software – e.g. aplicações móveis – acarretam uma grande 

ajuda nas suas tarefas diárias (Ashraf et al., 2016). De acordo com a pesquisa existente (Okonji 

et al., 2015; Ashraf et al., 2016; Silva et al., 2017) a população com deficiência visual utiliza, 

avidamente, computadores e smartphones para tarefas triviais como ler e escrever e-mails, 

ler notícias, interagir com outras pessoas através de redes sociais e outros serviços de 

comunicação. 

Apesar de vários autores (Bohman, 2012; Persson et al., 2015; Putnam et al., 2016) 

considerarem os argumentos supracitados como críticos e de importância vital, este tópico 
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ainda não recebe a atenção necessária dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de 

software acessível: os programadores e os gestores de projeto. De acordo com Bohman (2012) 

e Klironomos et al. (2006), a maioria dos especialistas em software não domina 

adequadamente as técnicas e regulamentos referentes à acessibilidade digital. Criam-se, 

portanto, barreiras a pessoas com algum tipo de deficiência ou incapacidade, uma vez que são 

impedidos de usar os produtos e de usufruir dos conteúdos de software inacessíveis, limitando 

assim a sua capacidade de se tornarem membros efetivos da sociedade, bloqueando o 

igualitarismo. É bom reforçar que a acessibilidade beneficia todas as pessoas, não se ficando, 

portanto, pelas pessoas com deficiência e/ou com incapacidade (Silva et al., 2019). Por 

exemplo, a esperança média de vida está a aumentar, o que significa que o número de 

potenciais utilizadores que beneficiam da acessibilidade está a crescer (Hong et al., 2015; Silva 

et al., 2019). Um software acessível significa muito mais do que, apenas, poder ser utilizado 

por pessoas com deficiência. 

Face ao exposto, o problema que esta investigação tenta mitigar é a falta de 

acessibilidade no software, problema que deve ser resolvido a montante do seu lançamento. 

A informação produzida nesta investigação poderá ser utilizada por empresas que pretendam 

desenvolver software acessível, bem como ferramentas pedagógicas, que poderão ser 

utilizadas no ensino, facilitando o ensino de acessibilidade digital, assim como a sua 

aprendizagem. 

 

1.2. Importância do Estudo e Contributo para a Ciência 

A sociedade atual está fortemente alicerçada nos meios digitais, sendo a base para 

muitas tarefas do dia a dia. Acresce que as ferramentas digitais providas de acessibilidade são 

um esplêndido meio, porventura pela primeira vez na história, de conceder funcionalidade, 

dignidade e felicidade a pessoas com deficiência. A juntar a isto, a evolução demográfica indica 

que o mercado de produtos digitais acessíveis vai aumentar ainda mais, fruto das 

necessidades inerentes ao envelhecimento da população. Por tudo isto, o software e 

conteúdos digitais acessíveis assumem uma relevância inaudita. Assim, compreende-se a 
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importância de desenvolver estes produtos com acessibilidade digital, de forma a torná-los 

usáveis por todos, desde o seu lançamento. 

Esta investigação oferece como contributo principal uma proposta de método de 

desenvolvimento de software, abarcando todo o seu ciclo de vida, onde a acessibilidade digital 

está explícita, de forma a ser corretamente implementada. Esta proposta de método de 

desenvolvimento é ampla o suficiente para abarcar todas as deficiências que se pretendam 

mitigar, bem como genérico, de forma a puder ser aplicado a qualquer um dos métodos de 

desenvolvimento atualmente utilizados. Foi desenvolvida uma ferramenta de apoio à prática, 

que almeja facilitar a identificação de standards relevantes para a acessibilidade digital, assim 

como a sua escolha em função do tipo de projeto a desenvolver. Tanto a proposta de método 

como a ferramenta de apoio à prática têm potencial para uso na indústria, bem como em sala 

de aula, de forma pedagógica, no ensino de acessibilidade digital, tarefa relevante para tornar 

esta área parte do mainstream. 

O trabalho realizado nesta investigação foi sendo publicado em artigos científicos com 

revisão pelos pares. 

 

1.3. Objetivos do Trabalho e Questões de Investigação 

O objetivo principal desta investigação foi desenvolver uma proposta de método de 

desenvolvimento de software com a implementação de acessibilidade explícita, que fosse 

abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades funcionais que se pretendam 

mitigar, bem como maleável, de forma a ser usado por equipas de desenvolvimento que 

utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na atualidade. O autor considera que 

este objetivo foi conseguido e, para isso, foram delineados alguns propósitos e colocadas 

algumas questões de investigação de forma a conseguir alcançá-los. 

Abaixo é providenciada a lista de objetivos cada qual seguido de o que se considerou 

ser apropriado descrever, de forma a demonstrar, sinteticamente, o sucesso na sua realização. 

• Investigar a literatura científica na área do desenvolvimento de software com 

acessibilidade 
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A literatura científica na área do desenvolvimento de software com acessibilidade foi 

pesquisada nos principais repositórios de artigos científicos. Os resultados levaram à 

conclusão de que este tópico é parcamente tratado nos meios científicos;  

 

• Escrutinar os principais standards relativos à acessibilidade digital aceites 

internacionalmente 

Foram escrutinados os principais standards referentes à acessibilidade digital, onde foi 

concluído que o EN 301 459 será, porventura, o que reúne as melhores condições para ser 

seguido; 

 

• Verificar a legislação aplicável 

A legislação aplicável, com enfoque no contexto português, foi apresentada. Foi 

concluído que embora a legislação exista, falta a sua tradução para a realidade, que fará com 

que a acessibilidade digital passe ao mainstream; 

 

• Expor a relevância da acessibilidade digital na educação de PCD 

Foram expostos vários documentos oficiais que versam sobre educação inclusiva, onde 

a acessibilidade digital é mencionada. Com base nesses documentos conclui-se que a 

acessibilidade digital é um fator relevante na educação inclusiva; 

 

• Isolar os passos de desenvolvimento de um software transversais aos vários 

métodos de desenvolvimento 

Por meio de referências na área da engenharia de software, foi possível identificar as 

fases gerais de desenvolvimento de software que estão presentes de sobremodo nos diversos 

métodos de desenvolvimento utilizados atualmente; 
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• Perceber onde e como devem ser introduzidas as questões relativas à 

acessibilidade digital durante o processo de desenvolvimento de software 

Com as fases de desenvolvimento gerais identificadas, foi possível explanar a melhor 

forma de implementar acessibilidade digital num projeto de desenvolvimento de software. 

Algum deste conhecimento, junto com o relativo a standards, foi utilizado no 

desenvolvimento de uma ferramenta de auxílio à prática, onde foram estabelecidas ligações 

entre o tipo de projeto de software e o standard relativo à acessibilidade digital mais 

adequado a ser seguido; 

 

• Desenvolver e apresentar uma proposta de método de desenvolvimento de 

software que mencione a acessibilidade digital 

A investigação efetuada permitiu desenvolver e apresentar, em artigos de conferência 

internacional e revista científica, uma proposta de método com a implementação de 

acessibilidade explícita que se considerou abrangente o suficiente para abarcar todas as 

dificuldades funcionais que se pretendam mitigar, assim como maleável a fim de ser usado 

por equipas de desenvolvimento que utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento 

na atualidade; 

 

• Validar a proposta de método apresentada 

A proposta de método foi sujeita a afinação e validação por meio de entrevistas 

semiestruturadas a profissionais relacionados com desenvolvimento de software e posta à 

prova num projeto de software multiplataforma. 

 

Para cumprir os objetivos deu-se resposta às seguintes questões de investigação, cuja 

resposta se sintetiza abaixo. 

• Qual a relevância dada à acessibilidade digital nos meios académicos? 
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De forma geral, nos meios académicos a relevância dada à acessibilidade digital é 

baixa, especialmente se se tiver em consideração que esta deve estar presente durante todo 

o processo de desenvolvimento de software. Esta ideia foi confirmada através do baixo 

número de estudos sobre desenvolvimento de software acessível, bem como com as 

entrevistas realizadas a profissionais no desenvolvimento de software onde alguns 

pertenciam, ainda, aos meios académicos – e.g. ensino secundário; ensino superior. As 

entrevistas revelaram que, apesar de bem-vista, a acessibilidade digital era vítima de alguma 

falta de conhecimento, tanto técnico como teórico, fazendo acreditar que a acessibilidade, de 

uma forma geral, apesar de propalada na sociedade lata, tem dificuldade em penetrar nas 

rotinas de quem, de facto, a poderia implementar; 

 

• Qual a relevância da acessibilidade digital para a população com deficiência?  

Por meio da revisão sistemática da literatura, assim como do inquérito qualitativo feito 

a pessoas com deficiência visual, foi possível demonstrar que a acessibilidade digital é muito 

relevante em áreas chave, tanto nas atividades da vida diária, como na educação, afigurando-

se, portanto, numa importantíssima ferramenta de apoio a uma fatia da população 

particularmente frágil, bem como no suporte da evolução demográfica. Assim, a 

acessibilidade digital afigura-se como uma área com um importante impacto positivo na 

dignidade da sociedade como um todo, dado que todas as pessoas acabarão por beneficiar da 

acessibilidade digital, seja de forma direta ou indireta; 

 

• Quais os maiores obstáculos à criação de software acessível? 

De acordo com a pesquisa sistemática do estado da arte e a análise de conteúdos feito 

às entrevistas a profissionais na área de desenvolvimento de software, foi possível entender 

que existem diversas causas associadas a este problema. A falta de conhecimento técnico e 

de consciencialização de quem deveria ensinar e promover a implementação de acessibilidade 

digital, será, porventura, o maior impedimento à resolução do problema. A juntar a isto, o 

facto de o mercado não exigir acessibilidade digital nos produtos que encomenda – ou se o 
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faz, é de forma pífia –, faz com que quem desenvolve software não tenha incentivo para 

aprender e aplicar as técnicas necessárias à criação de um artefacto de software acessível; 

 

• Que etapas devem ser cumpridas durante o desenvolvimento para criar 

software acessível “out-of-the-box”? 

A acessibilidade digital, a par de várias outras características de um software, deve ser 

planeada, desenvolvida, testada e feita a sua manutenção, com tudo o que isso envolve. Estas 

etapas estão descritas na proposta de método apresentada nesta tese. 

 

Esta investigação permitiu clarificar a necessidade da acessibilidade digital estar 

presente em todas as fases de desenvolvimento de artefactos de software, a par de qualquer 

outra característica que se queira estrutural no software. Os cuidados a ter variam de acordo 

com o tipo de projeto, tal como noutras situações. 

 

1.4. Abordagem Metodológica 

O desenvolvimento desta investigação seguiu o Design Science Research (DSR), de 

acordo com a literatura que se considerou relevante (Von Alan et al., 2004; Peffers et al., 

2007), e com os ajustes necessários, tendo em conta as idiossincrasias do projeto. O DSR 

caracteriza-se por sete linhas orientadoras (Von Alan et al., 2004; Peffers et al., 2007, tradução 

do autor): 

1) Deve dar origem a um artefacto inovador, de forma proposital – este artefacto 

pode ser um método; 

2) O artefacto deve ser a resposta a um problema importante e relevante; 

3) O artefacto deve ser avaliado de forma a demonstrar as vantagens obtidas; 

4) A novidade da contribuição deve ser clara e verificável; 

5) O artefacto deve ser desenvolvido de uma forma rigorosa; 
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6) A busca para encontrar o artefacto requer a utilização dos meios disponíveis para 

chegar aos objetivos propostos, enquanto respeita as leis existentes no meio onde 

o problema se insere; 

7) O resultado deve ser comunicado de forma eficaz. 

De acordo com Peffers et al. (2007) e Branco (2014) o DSR compreende 6 etapas 

sequenciais e contempla, ainda, a possibilidade dos investigadores iniciarem a partir de 

qualquer atividade. De forma sucinta, as 6 atividades podem descrever-se da seguinte forma: 

1) Identificação do problema e motivação. Definir o problema específico de 

investigação e justificar o valor da solução proposta. A justificação do valor de uma 

solução serve de motivação para perseguir a solução e aceitar os resultados. Serve, 

ainda, para depreender a fundamentação da compreensão que o investigador tem 

do problema. Os recursos utilizados para esta atividade são o conhecimento do 

estado do problema e da importância da solução; 

2) Definir os objetivos da solução. Deduzir os objetivos da solução a partir da definição 

do problema e do conhecimento do que é praticável. Os objetivos podem ser 

quantitativos – e.g. em que medida é que uma solução é melhor do que as 

existentes – ou qualitativos – e.g. de que modo é que o novo artefacto é melhor a 

suportar a solução do problema do que o existente até à data. Os recursos 

necessários são o conhecimento do estado do problema e as soluções existentes, 

caso existam, e a sua eficácia;  

3) Design e desenvolvimento. Criar o artefacto. Geralmente, artefactos são 

constructos, modelos, métodos, instanciações ou propriedades técnicas, etc. Esta 

etapa tem como finalidade determinar a funcionalidade e arquitetura do artefacto 

e, ainda, criá-lo. Os recursos necessários para passar da atividade 2 para a atividade 

3, incluem o conhecimento teórico que permite suportar a solução; 

4) Demonstração. Demonstrar que o artefacto resolve uma ou mais instâncias do 

problema. A demonstração pode ser feita por experimentação, simulação, caso de 

estudo, prova de conceito, etc. Para a demonstração é necessário o conhecimento 

de como utilizar o artefacto criado a fim de resolver o problema; 
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5) Avaliação. Observar e medir em que medida é que o artefacto suporta a solução 

para o problema. Esta etapa almeja comparar os resultados obtidos na etapa 4 com 

os objetivos definidos pela solução proposta, etapas 1 e 2. Esta atividade pode 

assumir diferentes formas em função da natureza e âmbito do artefacto. 

Conceptualmente pode incluir qualquer evidência lógica ou empírica. Durante e/ou 

após esta fase pode ser necessário voltar à etapa 3; 

6) Comunicação. Esta atividade implica a comunicação do problema e o seu interesse, 

o artefacto desenvolvido, a sua inovação e a sua funcionalidade, o rigor da sua 

conceção e o grau de efetividade do resultado obtido, às partes interessadas – e.g. 

profissionais da área, comunidade científica. 

O DSR está patente nesta investigação e verificam-se as sete linhas orientadoras 

fundamentais. Esta investigação teve como resultado uma proposta de método de 

desenvolvimento de software onde a implementação de acessibilidade digital está explícita. É 

ainda abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades funcionais que se pretendam 

mitigar, bem como maleável, a fim de ser utilizável por equipas de desenvolvimento que 

utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na atualidade. 

Esta proposta advém do facto de grande parte dos conteúdos e software serem 

inacessíveis. A proposta foi desenvolvida e afinada por meio de entrevistas com profissionais, 

bem como a sua aplicação num projeto de software multiplataforma. Foi possível demonstrar 

a sua aplicabilidade e possível uso como ferramenta pedagógica. O seu desenvolvimento foi 

alicerçado em referências da engenharia de software e documentação de acessibilidade 

digital aceites internacionalmente. O trabalho desenvolvido foi sendo publicado em artigos 

científicos com revisão pelos pares. 

 

1.4.1. Desenvolvimento dos Trabalhos 

Foi feita uma pesquisa inicial de estado da arte, onde se concluiu que há uma baixa 

incidência de artigos científicos sobre acessibilidade digital. Estes resultados foram 

estruturados e comparados ao longo do tempo, tendo sido sujeitos a publicações em artigos 

científicos com revisão pelos pares. 
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Após a pesquisa inicial do estado da arte, maioritariamente referente a acessibilidade 

digital e engenharia de software, foi elaborado um inquérito qualitativo a fim de sustentar 

certas ideias dadas como fundamentos para trabalhos de algumas referências consultadas. 

Este inquérito foi aplicado a um grupo constituído por 29 pessoas cegas ou com baixa visão, 

com a ajuda da delegação de Leiria da Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Este 

inquérito contribuiu para a sustentação do problema que explica e valida a necessidade do 

trabalho a realizar na presente investigação. 

Suportados na revisão de literatura e na informação recolhida pelo inquérito efetuado, 

foi elaborado um esquiço para a proposta de método com a implementação de acessibilidade 

explícita, que se considerou abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades 

funcionais que se pretendam mitigar, assim como ser maleável, a fim de ser usado por equipas 

de desenvolvimento que utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na 

atualidade. 

Posteriormente e no seguinto de enriquecer e validar a proposta, foi elaborado um 

guião para uma entrevista semiestruturada (Wengraf, 2001), pensado para um conjunto de 

31 profissionais relacionados com desenvolvimento de software. O guião foi pensado de 

forma a obter informação relevante que permitisse validar e afinar a proposta de método 

desenvolvida e tentar entender o seu possível impacto. Paralelamente, tentou-se perceber os 

constrangimentos que levam as empresas de software a não implementar acessibilidade 

digital nos seus produtos, bem como possíveis constrangimentos no meio académico. O guião 

foi pensado para não ser atentatório ao conhecimento dos entrevistados, ao mesmo tempo 

que pretendeu dar espaço para os voluntários desenvolverem as suas ideias, com o mínimo 

de retração possível. Os entrevistados começaram por ser pessoas da rede de contactos do 

autor, tendo sido aplicado o método de expansão por bola de neve (Brewer, 2000), portanto, 

pedir aos entrevistados iniciais que sugerissem e/ou contactassem outros possíveis 

candidatos. Estas entrevistas permitiram afinar e validar a proposta de método, bem como 

obter informação sobre as possíveis barreiras à implementação de acessibilidade. 

Por fim, a proposta de método aprimorada foi sujeita a aplicação durante a execução 

de um projeto de software multiplataforma, demonstrando a sua aplicabilidade. Este projeto 

teve uma componente Web e uma componente de software nativo, que devido às mercês do 
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Xamarim, foi passível de ser testada em iOS, Android e Universal Windows Platform (UWP). 

Este projeto foi realizado por um engenheiro de software que se voluntariou para testar a 

proposta de método, onde o papel do especialista em acessibilidade foi executado pelo 

próprio autor. 

 

1.5. Organização da Tese 

Esta secção apresenta a estrutura deste documento e sintetiza o trabalho realizado 

nesta investigação. No primeiro capítulo o problema de investigação é apresentado, 

abordando o seu background e contexto. A importância deste trabalho é explicada à luz da 

necessidade de aumentar a implementação de acessibilidade digital e são elencados os 

contributos científicos resultantes da presente investigação. São apresentados os objetivos do 

trabalho e as questões de investigação que foram formuladas. É descrito o Design Science 

Research (DSR) como método utilizado no desenvolvimento deste trabalho, assim como a 

abordagem realizada, a fim de atingir os objetivos propostos. 

No segundo capítulo é feita a apresentação do estado da arte, onde é tratado o assunto 

da prevalência da deficiência no mundo e a evolução demográfica. É abordada a relevância da 

acessibilidade digital na educação inclusiva e são descritos os principais standards relevantes 

ao tópico. São apresentados os principais conceitos na área da acessibilidade e expostas as 

diferenças entre expressão “acessibilidade”, consoante a entidade a ser consultada e 

definidas algumas das expressões utilizadas neste escrito. A legislação relevante na área da 

acessibilidade é visitada e a disciplina da engenharia de software é abordada, na ótica da 

implementação de acessibilidade digital. 

No terceiro capítulo, é apresentada um inquérito qualitativo aplicado a uma população 

de 29 pessoas com deficiência visual, efetuado a fim de melhor sustentar a necessidade deste 

trabalho. Posteriormente, é apresentada a proposta de método desenvolvida, que se 

pretende que consista no zénite deste trabalho, que contempla explicitamente a 

acessibilidade digital em todas as fases de desenvolvimento de software. 



 

15 
 

No quarto capítulo, são expostas todas as validações feitas à proposta de método, com 

destaque para a análise de conteúdo às entrevistas semiestruturadas a 31 profissionais 

relacionados com o desenvolvimento de software e a um teste da proposta de método num 

projeto de software multiplataforma, já com afinações decorrentes do conhecimento 

adquirido por meio das entrevistas. Ainda no mesmo capítulo, é apresentada a “Ferramenta 

de Apoio à Prática”, onde são mostradas ligações entre tipos de projeto de software e o 

standard de acessibilidade digital que se considerou mais apropriado. 

No quinto e último capítulo, são expostas as conclusões, debatidos os objetivos e 

contributos deste trabalho, descritas as limitações identificadas e apresentadas ideias para 

trabalho futuro. 

 

1.6.  Peroração 

Neste capítulo foi feita a apresentação do problema e traçados os objetivos da 

presente investigação. A abordagem usada para resolver o problema identificado foi narrada 

e foi descrita a organização da presente tese. Este capítulo enquadra-se nas etapas 1 e 2 do 

DSR. No próximo, são abordados factos relevantes no estado da arte para o desenvolvimento 

e para a compreensão da proposta para a solução do problema supracitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página foi intencionalmente deixada em branco. 

  



 

17 
 

2 
2. Estado da Arte 

Neste capítulo é enunciada a importância do estado da arte num trabalho, descrita a 

abordagem para a executar e os respetivos ajustes necessários tendo em conta as 

idiossincrasias do presente projeto de investigação, onde se pretende desenvolver e 

apresentar uma proposta de método de desenvolvimento de software na qual a acessibilidade 

digital é contemplada, durante todo o ciclo de vida do software, abrangente o suficiente para 

abarcar todas as dificuldades funcionais que se pretendam mitigar e maleável, a fim de ser 

utilizável por equipas de desenvolvimento que utilizem os mais populares métodos de 

desenvolvimento na atualidade. 

Foram pesquisados indexadores de artigos científicos relevantes, onde se obtiveram 

poucos resultados na matéria relevante para o trabalho. Esta pesquisa foi repetida várias 

vezes ao longo do projeto, a fim de verificar a evolução da situação. 

A acessibilidade digital é apresentada como uma ferramenta de mitigação da 

prevalência da incapacidade no mundo, bem como nos efeitos da evolução demográfica. O 

seu impacto na educação inclusiva é abordado. Em seguida são apresentados os principais 

standards relativos à acessibilidade e apresentadas as principais definições de acessibilidade. 

É explicado o significado no contexto deste escrito de alguns termos relevantes, a fim de 

tentar minimizar mal-entendidos e balizar o alcance das ideias expostas. É ainda referida 

legislação relevante para a acessibilidade digital. 

A engenharia de software é apresentada com ênfase nas fases de desenvolvimento de 

software. 

De acordo com Baptista (2016), citando (Greenhalgh, 2004), a “revisão sistemática de 

literatura é definida como uma síntese de estudos primários que contempla temas, métodos 
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e objetivos coordenados de acordo com uma metodologia clara". Ainda citando a mesma 

autora a “metodologia proposta por Keele (2007) refere que uma revisão sistemática de 

literatura envolve três fases principais que passam por planear uma avaliação, realizar a 

revisão e criar relatórios de avaliação. Na primeira fase confirma-se a importância da revisão 

bibliográfica com a definição de questões de pesquisa que a revisão abordará após produção 

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

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

o maior número de estudos primários a avaliar quanto à sua relevância, utilizando para isso 

critérios de inclusão geral e exclusão. Aqui torna-se necessário sintetizar os dados para que, 

na fase final de escrita dos resultados da avaliação, a divulgação dos resultados a potenciais 

interessados seja facilitada”. 

Para atingir o objetivo principal da presente investigação – desenvolver uma proposta 

de método de desenvolvimento de software, que contemple a implementação de 

acessibilidade – o autor pesquisou no ISI Web of Science os journals com maior fator de 

impacto e que publicassem sobre a temática da acessibilidade digital na engenharia de 

software. Esta abordagem não produziu os resultados desejáveis, uma vez que este tópico se 

afigura fora do mainstream. Desta feita, os critérios de inclusão de trabalhos aceitáveis para 

a investigação foram alargados. 

Pode ser importante referir que a presente investigação vem na sequência da 

dissertação de mestrado do mesmo autor (Silva, 2012), e, na altura da investigação do 

mestrado, o autor tinha-se deparado com uma limitação no número de trabalhos científicos 

disponíveis no que se refere à acessibilidade digital, no campo do software nativo, ou seja, 

acessibilidade não Web. Assim, o autor partiu para a pesquisa do estado da arte para este 

trabalho, numa atitude que se poderá adjetivar de estoica. 

Com a afirmação em mente de Wazlawick (2017), que diz que nas ciências da 

computação, com as devidas exceções, os artigos de eventos científicos podem ser tão 

valiosos como os de journals, explicando que, um artigo de evento científico poderá ter 

informação mais atualizada, os critérios de aceitação de trabalhos a rever foi alargado. Assim, 

o universo de artefactos a verificar passou para os resultados das pesquisas em grandes 

indexadores de trabalhos científicos – e.g. Web of Science, Science Direct, IEE Xplore Digital 
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Library, SpringerLink, Wiley Inter Science Journal Finder, and IET Digital Library, com 

expressões tais como: “software accessibility”, “digital accessibility”, “Web accessibility” and 

“mobile accessibility”. Para começar, foi feita uma pesquisa nos indexadores Web of Science 

e Science Direct com as expressões “web accessibility” e “software accessibility”. 

Os resultados desta pesquisa foram publicados na 11th International Joint Conference 

on Software Technologies (Silva, Gonçalves & Pereira, 2016) e foram os seguintes: 

 

Expression 
Occurrences at Web 

of Science 
Occurrences at 
Science Direct 

Date of Search 

Web accessibility 724 434 6 of April, 2016 

Software accessibility 23 49 6 of April, 2016 

Tabela 1: Ocorrências nas bases de dados das duas expressões. 

Adaptado de Silva et al. (2016) 

 

As pesquisas foram feitas às bases de dados completas. O universo da Web of Science 

era de 132.894.950 papers. Esta informação não estava disponível no Science Direct. 

Uma vez que o número de artefactos foi tão baixo, foi fácil escrutinar, como 

recomendam Cardoso, Alarcão & Celorico (2010), citados por Baptista (2016), e perceber que 

dos resultados do Web of Science com a expressão "software accessibility" – expressão que 

filtraria os resultados da pesquisa para algo que não fosse relativo à acessibilidade digital na 

Web –, apenas 15 artigos eram, efetivamente, relacionados com “software accessibility”. 

Alguns eram sobre aplicações Web, como software educacional, outros sobre experiências de 

acessibilidade em particular, como tornar uma Turing machine acessível a cegos, alguns eram 

sobre relatórios de avaliação de acessibilidade e outros sobre standards governamentais. 

Relativamente ao Science Direct, a situação foi idêntica: a diferença foi que a 

percentagem de resultados relacionados com “software accessibility” foi ainda mais baixa. 

Dos 49 artefactos, apenas 11 eram sobre o tema. 
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Este teste foi repetido mais tarde, com os seguintes resultados, apresentados em 

International Conference on Learning and Collaboration Technologies (Silva et al., 2018), tendo 

sido posteriormente publicados no Universal Access in the Information Society (Silva et al., 

2019). 

 

 

Figura 1. Número de ocorrências de "Software Accessibility" (SA), "Web Accessibility" (WA), “Digital 

Accessibility” (DA) e “Mobile Accessibility” (MA) como palavras-chave em repositórios científicos relevantes. 

Adaptado de Silva et al. (2019). 

 

A fim de recolher informação, bem como verificar a instilação da acessibilidade digital 

na engenharia de software os livros Software Engineering, de Ian Sommerville (2011), e 

SWEBOK v3.0, de Bourque and Fairley (2014), foram pesquisados pela palavra “accessibility” 

de modo a contabilizar o número total de ocorrências desta palavra. Para isso, usaram-se as 

versões digitais dos referidos livros e efetuada a busca pela palavra “accessibility”, sem 

distinção entre maiúsculas e minúsculas. Os resultados foram uma ocorrência em cada livro. 

No livro de Sommerville (2011), a ocorrência da palavra está no seguinte trecho: 

“Many countries have laws governing the storage, management, preservation, and 

accessibility of data and moving data to a remote service may breach these laws.” E no 

SWEBOK a ocorrência está em “This analysis should be included in the retirement plan, which 

covers retirement requirements, impact, replacement, schedule, and effort. Accessibility of 
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archive copies of data may also be included. Retiring software entails a number of activities 

similar to migration.”  

Em suma, o termo “accessibility” não se refere à facilidade de utilização de software 

por pessoas, mas a acesso de dados, um assunto sem interesse no presente trabalho. 

Pressman e Maxim (2014) afiguram-se como uma exceção no que diz respeito à falta 

de interesse na acessibilidade digital. No seu livro (Pressman & Maxim, 2014) a acessibilidade 

é bastas vezes mencionada, tratando de interfaces gráficas com os utilizadores e de 

experiência de utilizador. Pressman e Maxim (2014) afirmam que a acessibilidade é uma 

importante questão de design e deve ser tida em consideração quando o desenho centrado 

no utilizador é aplicado. No seu livro (Pressman & Maxim, 2014) é possível ler: “User-centered 

design, with its emphasis on usability and accessibility is important to creating quality user 

interfaces for MobileApps”. Esta atenção dada à acessibilidade digital demonstra a 

necessidade de incluí-la nos processos de desenvolvimento de software, onde a sua aplicação 

não é adequadamente debatida. 

A aparente falta de interesse pela academia, no que diz respeito à acessibilidade digital 

– salvo algumas honrosas exceções –, especialmente no que diz respeito à acessibilidade 

digital não Web e à falta de menção ao tópico – acessibilidade digital –, fez com que a 

abrangência da pesquisa para esta investigação fosse alargada a alguns conteúdos Web, de 

reconhecida utilidade – sites oficiais e governamentais –, facto que não lhes tira mérito, uma 

vez que é onde a informação estará mais atualizada, por inerência de uma das idiossincrasias 

da web. 

O facto da literatura de referência para esta investigação ser de difícil acesso, existindo 

mormente em Websites de instituições e Governos, afigurou-se como uma das limitações 

desta investigação. 

 

2.1. Prevalência da Deficiência no Mundo 

Como o observado pelo World Report on Disability (WROD), cada vez mais serviços 

básicos da sociedade estão alicerçados nas tecnologias de informação e comunicação (TIC), e 
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esta digitalização é, frequentemente, apresentada como um meio de poupar custos 

associados a trabalho realizado por humanos (WHO, 2011). Esta digitalização de serviços vem 

salientar a relevância da acessibilidade digital, que poderá ser uma forma de pessoas com 

deficiência fazerem parte da sociedade, bem como aceder a serviços básicos como saúde, 

transportes, educação, serviços governamentais, etc. É ainda mencionado que muitos dos 

grandes empregadores fazem recrutamento de novos trabalhadores on-line. Percebe-se, 

assim, que a acessibilidade digital é necessária para que pessoas com incapacidades façam 

parte da sociedade. 

O WROD (WHO, 2011) refere que futuras inovações nas TIC podem beneficiar pessoas 

com deficiência e pessoas idosas, ajudando-as a ultrapassar problemas de mobilidade, de 

comunicação, etc., e afirma que os engenheiros devem certificar-se, durante a distribuição 

dos seus produtos, que as vantagens destes devem ser passíveis de ser fruídas pelas pessoas 

com incapacidades, a par do resto da população, sendo acessíveis desde o início. 

O WROD (WHO, 2011) afirma que equipamentos e sistemas TIC populares, 

democratizados, tais como telefones, televisão e Internet, são muitas vezes incompatíveis 

com os dispositivos e tecnologias de assistência, como, por exemplo, aparelhos auditivos, ou 

softwares leitor de ecrã, e que para resolver esta situação seria necessário: desenhar os 

serviços e equipamentos de forma compatível com a mais vasta gama de capacidades 

funcionais dos utilizadores; assegurar que o equipamento será adaptável a uma gama ainda 

mais vasta de capacidades funcionais; assegurar que o equipamento pode ligar-se a uma vasta 

gama de dispositivos de interface com utilizador. 

No mesmo relatório (WHO, 2011) é mencionada a rápida desatualização do software 

de apoio utilizado por pessoas com deficiência (PCD), dada a rápida evolução das novas 

tecnologias, bem como o facto de que quase todas as vezes que uma nova tecnologia é 

disponibilizada, as PCD não têm acesso a todas as suas vantagens. É dito (WHO, 2011) que 

poucas TIC são desenhadas para serem inerentemente acessíveis, que as formas de resolver 

uma questão de acessibilidade em software (ou hardware) não transitam para a geração 

seguinte desses mesmos produtos, e que atualizações de software frequentemente os tornam 

inacessíveis, tal como software de apoio, como o software leitor de ecrã utilizado por pessoas 

cegas. 
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A proporção de PCD vai aumentando à medida que as pessoas vão alcançando a 

vetustez, como pode ser confirmado na tabela 2, oriunda do mesmo relatório (WHO, 2011). 

 

 Países de rendimento 
mais elevado 

Países de rendimento 
mais baixo 

Todos os países 

Género    

Masculino 9,1 13,8 12,0 

Feminino 14,4 22,1 19,2 

Grupo etário    

18-49 6,4 10,4 8,9 

50-59 15,9 23,4 20,6 

≥60 29,5 43,4 38,1 

Local de residência    

Urbano 11,3 16,5 14,6 

Rural 12,3 18,6 16,4 

Quintil de rendimento    

Q1 (mais pobres) 17,6 22,4 20,7 

Q2 13,2 19,7 17,4 

Q3 11,6 18,3 15,9 

Q4 8,8 16,2 13,6 

Q5 (mais ricos) 6,5 13,3 11,0 

TOTAL 11,8 18,0 15,6 

Tabela 2: Taxa de prevalência de deficiência (limiar de 40) por género, idade, local de residência e rendimento, 

em 59 países. 

Adaptado de WHO (2011). 

 

Ao observar a tabela 2, é possível perceber que não existem grandes diferenças entre 

meios rurais e meios urbanos. É ainda visível que nos países mais pobres a percentagem de 

PCD decorrente do envelhecimento é superior à dos países mais ricos, que a percentagem é 

superior entre os mais pobres e maior entre as mulheres. No geral, a percentagem de PCD 

situa-se nos 15,9% em pessoas com idades de 50 a 59 anos, e 29.5% em pessoas com idades 

de 60 anos ou mais. Esta fatia da população é potencialmente beneficiária de produtos digitais 

com acessibilidade. 
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2.1.1. Envelhecimento da População 

De acordo com a World Health Organization (WHO, 2018) a saúde e o bem-estar não 

são apenas determinadas pelos nossos genes e características pessoais, mas também pelo 

meio físico e social onde vivemos as nossas vidas. Os ambientes onde vivemos têm um 

impacto importante na determinação da capacidade física e mental durante o percurso de 

vida de um indivíduo à medida que se vai envelhecendo e ainda na graciosidade do ajuste na 

perda de funções, ou outras adversidades, nas várias fases da vida, sobretudo nos anos mais 

tardios. Tanto as pessoas idosas como os ambientes onde vivem são diversificados, dinâmicos 

e estão em mudança. 

Um ambiente amigável ao envelhecimento requer cuidados em diversas áreas, e.g. 

saúde, cuidados de longa duração, nos transportes, na habitação, no trabalho, na proteção 

social, informação e comunicação. Estas ações devem partir de vários agentes – e.g. Governo, 

prestadores de serviços, sociedade civil, as pessoas idosas e as suas organizações, famílias e 

amigos –, e requerem uma abordagem em vários níveis. Este organismo destaca algumas 

abordagens chave, como relevantes, para todos os agentes envolvidos i.e. combater a 

discriminação contra pessoas idosas; permitir a autonomia; apoiar o envelhecimento saudável 

em todas as políticas em todos os níveis (WHO, 2018). 

De acordo com o relatório Decade of Healthy Ageing 2020-2030 (WHO, 2019), em 2030 

o número de pessoas com 60 anos ou mais crescerá 56 por cento, de 962 milhões (2017) para 

1,4 mil milhões (2030). Em 2050, a população mundial de idosos irá passar para mais do dobro, 

para 2,1 mil milhões. Globalmente, a faixa etária dos idosos está a crescer mais do que todas 

as outras. Em 2030, as pessoas mais velhas serão mais numerosas do que as crianças com 

menos de 10 anos (1,41 mil milhões contra 1,35 mil milhões). Em 2050, haverá mais pessoas 

com 60 ou mais anos do que adolescentes e jovens com idades dos 10 aos 24 (2,1 mil milhões 

contra 2,0 mil milhões). O número de pessoas com 60 ou mais anos crescerá mais rapidamente 

nos países em desenvolvimento. Entre 2017 e 2050, espera-se que o número de pessoas com 

mais de 60 anos que vivem em regiões em desenvolvimento passe para mais do dobro, 

passando de 652 milhões para 1,7 mil milhões, ao passo que países desenvolvidos verão um 

aumento de 310 milhões para 427 milhões. Na maioria dos países, a proporção de idosos na 

população aumentará. Em 2017, 1 em 8 pessoas em todo o mundo tinham idade igual ou 
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superior a 60 anos. Em 2030, projeta-se que esta subida aumente para 1 em 6 e, em 2050, 

para 1 em 5. O aumento da população mais idosa pode ser visto na figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Evolução e distribuição geográfica por região das pessoas com 60 e mais anos, entre 2015 e 2050.  

Adaptado de United Nations (2017). 

 

Em Portugal, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Estatística, no relatório Projeções de População Residente – 2015-2080, “O número de idosos 

passará de 2,1 para 2,8 milhões. Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento 

da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 

317 idosos por cada 100 jovens em 2080” (INE, 2017). 

Neste cenário de envelhecimento da população, em que a vetustez tem tradução para 

a vida num decréscimo de funcionalidade, o relatório Decade of Healthy Ageing 2020-2030 

(WHO, 2019) refere as tecnologias de assistência como promotoras de um envelhecimento 
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saudável. Este relatório aponta, ainda, a conformidade com a acessibilidade como um fator 

positivo no âmbito da criação de cidades e comunidades amigáveis ao envelhecimento, a par 

das tecnologias de informação e das tecnologias de assistência. 

 

2.1.2. Acessibilidade Digital na Educação Inclusiva 

A UNESCO tem a educação para todos consagrada como primeiro objetivo mundial. 

Este tema obriga a consideração da diversidade e da complexidade como fatores a ter em 

conta ao definir o que se pretende para a aprendizagem dos alunos à saída dos 12 anos de 

escolaridade obrigatória (Martins et al., 2017). 

Neste âmbito, no Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho, pode ler-se:” O Programa do 

XXI Governo Constitucional estabelece como uma das prioridades da ação governativa a 

aposta numa escola inclusiva onde todos e cada um dos alunos, independentemente da sua 

situação pessoal e social, encontram respostas que lhes possibilitam a aquisição de um nível 

de educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. Esta prioridade política vem 

concretizar o direito de cada aluno a uma educação inclusiva que responda às suas 

potencialidades, expectativas e necessidades no âmbito de um projeto educativo comum e 

plural que proporcione a todos a participação e o sentido de pertença em efetivas condições 

de equidade, contribuindo assim, decisivamente, para maiores níveis de coesão social.” (RP, 

2018a). No mesmo Decreto-Lei (RP, 2018a), capítulo III, Recursos específicos de apoio à 

aprendizagem e à inclusão, Artigo 11.º, em recursos organizacionais específicos de apoio à 

aprendizagem e à inclusão, pode ler-se que estão discriminados os centros de recursos de 

tecnologias de informação e comunicação para a educação especial (CRTIC). 

O Manual de Apoio à Prática (Pereira et al., 2018) define os CRTIC da seguinte forma: 

“Os CRTIC são serviços especializados que têm como missão apoiar as escolas na promoção 

do sucesso educativo dos alunos sempre que sejam necessários produtos de apoio, 

procedendo à prescrição, ao aconselhamento, seleção e adaptação dos mesmos.” 

Este mesmo documento (Pereira et al., 2018) esclarece o seguinte: “Considera-se 

produto de apoio qualquer dispositivo ou sistema que permita aos alunos realizar uma 
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atividade escolar, que de outra forma não conseguiriam, permitindo o pleno acesso ao 

currículo e elevados níveis de participação nos diversos contextos de aprendizagem.” 

Este documento (Pereira et al., 2018) dá exemplos concretos de produtos de apoio: “Os 

produtos de apoio incluem desde baixas tecnologias, como engrossadores de lápis ou 

suportes para teclado, a altas tecnologias como computadores ou dispositivos eletrónicos de 

comunicação aumentativa. Um produto de apoio será adequado a um determinado utilizador 

se lhe permitir realizar as tarefas e as atividades necessárias nos seus contextos de vida.” 

 

2.2. Standards de Acessibilidade 

Nesta secção são apresentados standards relevantes na implementação de 

acessibilidade digital e descritas as suas principais características. É feito um comentário sobre 

cada um dos standards apresentados e no final da secção é formulada uma conclusão geral 

alicerçada em todos os standards referidos. 

 

2.2.1. ISO 9241 

Numa aparente tentativa de tornar percetível o assunto que é tratado dentro das 

várias partes do ISO, por via dos seus próprios nomes, a International Organization for 

Standardization atribui significados à numeração. Esta numeração serve de nome e faz 

distinção entre as múltiplas partes do ISO, e.g. ISO 9241-100; ISO9241-200; - as numerações 

da presente alusão são as -100 e -200. Por exemplo, nas situações mencionadas, o 1 -ISO ****-

1** - significa que é relativo a ergonomia de software, e o 2 – ISO ****-2** –, significa que é 

relativo a interação entre humanos e sistemas. 

Para este trabalho, a parte relevante é a 171, relativa à acessibilidade no software, ou 

seja, ISO 9241-171:2008 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 171: Guidance on 

software accessibility, que substitui o ISO/TS 16071:2003(en), Ergonomics of human-system 

interaction — Guidance on accessibility for human-computer interfaces (ISO, 2008). 
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Na primeira secção, “Âmbito”, pode ler-se que a parte 171 do ISO 9241 fornece 

especificações e orientações de ergonomia para a projeção de software acessível, o qual pode 

ser pensado para utilização no trabalho, em casa, na educação e em locais públicos (ISO, 

2008). Abrange questões relacionadas com a acessibilidade no software para mitigar uma 

vasta gama de problemas físicos, sensoriais e cognitivos, incluindo as condicionantes de 

pessoas temporariamente incapacitadas e pessoas idosas. Ainda no seu prólogo, pode ler-se 

que a parte 171 aborda o uso de tecnologias de assistência – tanto em equipamentos como 

em software – como parte integrante dos sistemas interativos. Continuando na mesma 

secção, é explicado que o ISO se destina a ser utilizado por responsáveis pela especificação, 

projeção, desenvolvimento, avaliação e contratação/compra de software (ISO, 2008). 

O ISO 9241-171 tem 8 anexos, de A até F, que providenciam informação interessante 

e relevante para a sua compreensão. Estes anexos contêm informação geral sobre esta parte 

do ISO, bem como coisas mais específicas, como as suas definições de usabilidade e 

acessibilidade. 

O ISO retratado é bastante completo, integrando diversos tópicos importantes e 

interessantes. São exemplo disso, a abordagem ao modo sobre como deve ser usada a 

mencionada parte do ISO, passando pelas vantagens da aplicação da acessibilidade em 

software, princípios da acessibilidade, nomes de ficheiros e descrições de rótulos, 

compatibilidade com tecnologias de assistência, documentação, interfaces áudio, etc. (ISO, 

2008). O ISO 9241-171 é detalhado e extenso – mais de 80 páginas. É defendido que o mesmo 

complementa um projeto geral de usabilidade onde estarão aplicados os conhecimentos 

patentes em ISO 9241-110, ISO 9241-11 a ISO 9241-17, ISO 14915 e ISO 13407, como o 

explanado na sua descrição (ISO, 2008). 

O ISO 9241-171 permite desenvolver plataformas de software e fazer avaliações de 

conformidade com acessibilidade, existindo, até, alguns exemplos interessantes (Amado-

Salvatierra et al., 2012; Ouadoud et al., 2016). A sua envergadura faz dele uma importante 

ferramenta para grandes empresas, instituições de ensino e Estados. Contudo, a sua extensão, 

complexidade e preço, fazem do ISO 9241-171, porventura, algo dificilmente praticável para 

empresas de pequena dimensão, bem como para programadores solitários. 
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A leitura desta parte do ISO 9241, condicionada à partida pela sua compra, pode ser 

penosa dadas as suas, já mencionadas, extensão e complexidade técnica, a menção na sua 

descrição a várias partes do próprio ISO 9241 e a outros dois ISOs como algo supletivo, podem 

ser fatores desmotivadores, quebrando mesmo um eventual impulso de boa-vontade, ou 

mesmo um instinto económico. Ainda relativamente às mencionadas partes e ISOs, não será 

de estranhar que surja o pensamento de que se a metáfora da vida se aplicar, serão precisos 

todos os ISOs para fazer um projeto bem-feito, acrescido do pagamento de um ror de dinheiro 

para aceder aos ditos. A questão da aplicabilidade do conhecimento plasmado no ISO pode 

ser um corolário, uma vez que o feito de conservar a informação de forma a ser empregada 

durante um projeto, seja este de que tipo for, é algo magnificente só por si. Talvez não seja 

despiciente escrever neste escrito, que, à data que o presente trabalho está a ser redigido, 

uma pesquisa pelos repositórios de trabalhos científicos mostra que a parte 171 do ISO 9241, 

apesar de vicejar nos ditos documentos, é amplamente citada, mas residualmente utilizada 

para os propósitos que a predicam, o que leva a pensar que esta parte do ISO poderá, por si, 

ser um entrave à investigação na área na acessibilidade digital em software. 

 

2.2.2. ISO 40500 

A International Organization for Standardization juntamente com a International 

Electrotechnical Commission, tornaram as Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 

(W3C, 2008), na sua versão 2.0, no ISO/IEC 40500:2012 Information technology – W3C Web 

Content Accessibility Guidelines 2.0, 2012 (ISO/IEC, 2012; Batanero et al., 2014; Luján-Mora 

et al., 2014), substituindo também o ISO 13407:1999 - Human-centred design processes for 

interactive systems. 

No seu Abstract, pode ler-se que são cobertas várias recomendações para tornar o 

conteúdo Web mais acessível, nomeadamente a pessoas cegas, com baixa visão, com surdez, 

com perda auditiva, com dificuldades de aprendizagem, com limitações cognitivas, com 

problemas motores, com problemas na fala, com fotofobia, ou combinações destes, e 

acrescentam que, frequentemente, a aplicação das recomendações presentes no ISO/IEC 

40500, tornará o conteúdo Web mais fácil de usar para todos os utilizadores. É ainda 
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informado que os critérios de aferição de implementação - success criteria – são agnósticos 

no que diz respeito à tecnologia. Já na sua introdução, é esclarecido que as recomendações 

do mencionado documento não conseguem colmatar todas as necessidades dos problemas 

supracitados, dado a sua variabilidade – diferentes graus de severidade –, nem com a grande 

amplitude das possíveis combinações de problemas. É ainda referido que as recomendações 

mitigam problemas decorrentes do processo de envelhecimento, e que melhoram a 

usabilidade de uma forma geral. Ainda na Introdução é plasmado que a acessibilidade não 

depende apenas do conteúdo Web, mas também dos Web browsers – igualmente 

denominados de navegadores – que são enquadrados na categoria de User Agents. Os User 

Agents podem, portanto, ser descritos como software nativo que apresenta conteúdo Web. 

Numa das suas secções, a WCAG 2.0 Layers of Guidance, é referido que as 

recomendações, bem como as ferramentas disponibilizadas para aferir o seu comprimento e 

aplicabilidade, são utilizadas por um vasto conjunto de pessoas – e.g. Web designers, 

programadores, legisladores, responsáveis por compras públicas, professores, alunos. 

O ISO abordado é bastante interessante e remete a várias explicações importantes 

para a documentação oficial da W3C – entidade que desenvolveu as WCAG – garantindo, 

assim, o acesso à informação mais atual. É pequeno – duas páginas (ISO, 2012), o que se 

afigura como uma vantagem, uma vez que a sua consulta fica facilitada, vantagem para a qual 

contribui também a sua inteligível estrutura. 

As secções deste ISO correspondem às das WCAG. Isto pode levar à conclusão, que, 

eventualmente, será desnecessário o gasto de dinheiro neste documento, justificando-o como 

investimento, mesmo para quem o possa pagar. A adoção das WCAG como standard, 

porventura, terá sido a melhor empresa da ISO e IEC, neste caso, uma vez que contribui para 

a validação das WCAG como ISO. A partir deste ponto – WCAG aceite como standard 

internacional –, utilizar a informação disponível no site da W3C concernente às WCAG , 

afigura-se como a melhor alternativa, uma vez que não onera a mais gastos monetários e 

garante a informação mais recente disponível pelo W3C, o que corresponderá ao estado da 

arte na acessibilidade Web, aceite pela comunidade internacional. 
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2.2.3. WCAG - World Wide Web Consortium (W3C) – Web Accessibility 

Initiative (WAI)  

A World Wide Web Consortium (W3C), organização que quase dispensa apresentação, 

e, como o escrito na tese de mestrado deste mesmo autor, “pretende, através de diversos 

mecanismos, explorar e conduzir a Web ao seu pleno potencial. Assumindo como os seus 

princípios Web para todos e Web em tudo (W3C, n.d. c), a W3C reúne, de forma cinegética, o 

conhecimento de diversos membros com o objetivo de atingir os desígnios supre escritos (W3C, 

n.d. a; b), através da concretização de standards a aplicar nas várias valências que a Web 

contempla (W3C, n.d. e; f). Assim, e tendo em vista a concretização de parte de uma das suas 

premissas – suas, da W3C –, Web para todos, foi constituída a Web Accessibility Initiative 

(WAI) (W3C, n.d. g). Esta desenvolve guidelines com os objetivos de padronizar a Web, criar 

material de suporte para a compreensão e implementação de acessibilidade Web e reunir 

recursos relacionados” (Silva, 2012) através de colaborações internacionais (W3C, n.d. d), 

tentando ter o foco nos quatro princípios elencados como basilares para a acessibilidade Web 

– i.e. percetível; operável; compreensível; robusto. 

As WCAG, como pode ser confirmado, por exemplo, lendo o seu Abstract, são a origem 

do ISO/IEC 40500, sendo que a diferença reside numa revisão para acomodar aspetos 

relevantes que tentam maximizar o aproveitamento dos esforços de implementação de 

acessibilidade no futuro. Algumas das alterações são, a título de exemplo, os cuidados a ter 

com a orientação de ecrã; como tornar mais fácil ver e ouvir o conteúdo incluindo distinguir 

entre o primeiro plano e o plano de fundo (W3C, 2018). 

As WCAG compreendem guidelines, que se regem pelos princípios previamente 

enunciados – i.e. percetível; operável; compreensível; robusto –, que direcionam os esforços 

dos autores para tornar o conteúdo produzido mais acessível a grupos de pessoas com 

diferentes deficiências (W3C, 2018). 

Para cada guideline, são providenciados critérios de aferição de implementação – 

success criteria – 13 guidelines nas WCAG2.1, à data que este escrito está a ser redigido, para 

serem utilizados por quem precisa de aferir a conformidade de um produto com as WCAG. 

Para ir ao encontro das necessidades de diferentes grupos – grupos, onde se incluem 
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deficiências específicas– e em diferentes situações, foram definidos 3 níveis de conformidade: 

A, o nível mais baixo; AA, o nível intermédio; AAA, o nível mais alto (W3C, 2018). 

As WCAG afiguram-se como uma excelente ferramenta para implementar e adjuvar a 

testar a acessibilidade em conteúdos Web. A sua gratuitidade, bem como disponibilidade, 

fazem destas linhas orientadoras vantajosas face ao ISO/IEC 40500 (ISO, 2012), e não serem 

suplantadas pela EN 301 549, dadas as suas atualizações passiveis de ser consultadas on-line. 

 

2.2.4. EN 301 549 

O EN 301 549 (ETSI, 2015), lançado em 2014, revisto em 2015 e 2018, surgiu como 

resultado do mandate 376 (UE, 2005), em 2005, ministrado pela Comissão Europeia (Martínez 

& Pluke, 2014), que dirigindo-se a três organismos Europeus de standardização - i.e. European 

Committee for Standardization (CEN), European Committee for Electrotechnical 

Standardization (CENELEC), European Telecommunications Standards Institute (ETSI) –, 

endossou a criação dos “European accessibility requirements for public procurement of 

products and services in the ICT domain” (Martins et al., 2018). É dirigido a um amplo conjunto 

de entidades, mas, como o seu nome por extenso indica, é, sobretudo, dirigido a quem faz os 

requisitos para compras de tecnologias de informação e comunicação para entidades estatais 

– e.g. serviços; software; hardware. 

O EN 301 549 usa o conceito de funcionalidade fechada. Este conceito serve para 

distinguir equipamentos onde a acessibilidade é passível de ser configurada dos 

equipamentos em que a acessibilidade não é configurável. Assim, funcionalidade fechada 

significa que a acessibilidade não é configurável – e.g. máquina de venda de bebidas; máquina 

de venda de bilhetes –, por oposição a equipamentos onde a acessibilidade é configurável – 

e.g. computador; smartphone. Este conceito facilita a distinção de produtos em duas grandes 

categorias, e permitirá tomar consciência de uma forma clara, das que necessitariam de uma 

abordagem na ótica do Ableism Design (Shinohara et al., 2018). Importa referir que o Ableism 

Design, –definido como um paradigma de conceção de produtos especificamente para a 

deficiência – tem consequências prolongadas histórica e socialmente nefastas (Shinohara et 

al., 2018), sendo estigmatizante e com uma conotação negativa, promovendo a separação 
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entre pessoas com deficiência e sem deficiência. O Ableism Design contribui para perpetuar o 

flagelo da inacessibilidade nas banalidades do dia-dia, tornando-as um fator de exclusão 

(Powell, 2013; Shinohara et al., 2016). 

O EN 301 549 está estruturado em treze cláusulas, palavra usada no EN 301 549, que 

tem correspondência com a palavra capítulo. São eles:  

1. Scope, onde é definido o seu âmbito de aplicação; 

2. References, onde estão listados documentos considerados e importantes para 

a aplicação do standard em causa, bem como documentos informativos; 

3. Definitions and Abbreviations, onde são dadas algumas definições de conceitos 

relevantes no standard, bem como várias abreviaturas utilizadas. 

A partir do capítulo 4 é dada informação mais direcionada aos problemas que a 

acessibilidade tenta mitigar, bem como as formas de o fazer. Neste ponto, é bom frisar que o 

EN 301 549 é agnóstico no que diz respeito à tecnologia a ser utilizada, ou seja, é válido para 

diversas técnicas e tecnologias de desenvolvimento. 

4. Functional Performance, onde é estabelecida uma ligação entre problema a ser 

mitigado com o que deverá ser a mitigação a providenciar. Ou seja, descreve as necessidades 

de acessibilidade para um determinado problema – e.g. utilização sem visão, requer um modo 

de controlo em que a visão não seja necessária; 

5. Generic requirements, que contém recomendações gerais sobre acessibilidade, 

portanto, recomendações que são relativas à implementação de acessibilidade, alusivas à 

várias situações e vários problemas a mitigar – tanto situacionais como orgânicos –, agnósticos 

quanto ao fim a que se destinam - e.g. software Web, software nativo, documentos; 

6. ICT with two way voice communication, que se destina a dar indicações precisas 

para criar equipamentos de comunicação por voz, de duas vias – e.g. telefone, sistema de 

conversação para surdos, sistemas de reuniões; 

7. ICT with video capabilities, que se destina a dar recomendações sobre vídeo, 

tecnologias relativas a legendagem e tecnologias relativas a áudio-descrição; 
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8. Hardware, que aborda temas desde o volume de som disponível em 

equipamentos – e.g. áudio-guias –, até a localização física de alguns equipamentos – e.g. 

caixas multibanco, passando pelo acoplamento magnético de tecnologias relativas à audição; 

9. Web, que visa a construção de conteúdos Web acessíveis, baseado nas WCAG; 

10. Non-web documents, que procura guiar a construção de material digital – não 

sítios Web, nem software nativo – emprisionando torná-los acessíveis. Este capítulo também 

é baseado nas WCAG, uma vez que várias das recomendações pensadas para a Web, também 

se aplicam a documentos digitais, não necessariamente a serem disponibilizados na Web; 

11. Software, que se destina a construção de plataformas de software acessíveis, 

software que tem interface com o utilizador acessível, bem como o seu conteúdo, ferramentas 

de criação [authoring tools] acessíveis e que produzam conteúdo acessível, e software que 

funciona como tecnologia de assistência – e.g. como um software leitor de ecrã; 

12. Documentation and support services, que procura assegurar que a 

documentação – e.g. documentos de instruções, documentos de ajuda – e serviços de suporte 

– e.g. call centres, balcões de ajuda – sejam acessíveis; 

13. ICT providing relay or emergency service access, que tenta assegurar que estes 

serviços são passíveis de ser usados por todos, mesmo que um interlocutor seja cego e o outro 

seja surdo. 

 

O standard EN 301 549 tem três anexos – i.e. anexo A, anexo B, anexo C. O anexo A 

apresenta a relação entre este standard e os requisitos essenciais da Diretiva (UE) 2016/2102 

de 26 de outubro de 2016: acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de 

organismos do setor público (UE, 2016). O anexo B consiste na ligação das necessidades dos 

utilizadores com o disposto desde o capítulo 5 ao capítulo 13. O anexo C define as instruções 

para efetuar avaliações de conformidade a fim de aferir o grau de sucesso da implementação 

de acessibilidade. 
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Este standard reúne as recomendações de vários outros standards – informação que 

pode ser consultada, por exemplo, na sua secção “3.1 Definitions” –, o que se afigura como 

uma vantagem, especialmente se se pensar que é gratuito, ao contrário dos documentos da 

International Organization for Standardization. O EN 301 549 está estruturado em treze 

cláusulas, portanto, capítulos, o que favorece a sua consulta e, consequentemente, facilita a 

sua compreensão. O EN 301 549 terá, ainda, a vantagem de conseguir ser um substituto para 

o mencionado ISO 9241-171:2008 - Ergonomics of human-system interaction -- Part 171: 

Guidance on software accessibility (ISO, 2008), o mencionado ISO/IEC 40500:2012 - 

Information technology -- W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (ISO, 2012), 

as mencionadas WCAG da W3C (W3C, 2008) e, por ventura, outros como por exemplo, o ISO 

9241-210:2010 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design 

for interactive systems (ISO, 2010), o ISO/IEC 13066-1:2011 - Information technology -- 

Interoperability with assistive technology (AT) - Part 1: Requirements and recommendations 

for interoperability (ISO, 2011), ou o ISO 14289-1:2014 Preview Document management 

applications -- Electronic document file format enhancement for accessibility - Part 1 (ISO, 

2014), também conhecido como PDF/UA. 

Para facilitar a compreensão deste standard a Microsoft patrocinou a produção de 

vídeos explicativos, realizados pela Funka1, publicados num canal de Youtube, com legendas 

disponíveis em Português (EN 301 549, n.d.). 

Face ao exposto, o autor considera que o standard EN 301 549 se perfila como o mais 

adequado para servir de base à implementação de um projeto de software, coadjuvado com 

as ferramentas que se considerarem mais adequadas para testes – e.g. software leitor de ecrã, 

ferramentas listadas na área do Website da W3C dedicada ao tema (W3C, n.d. g ). 

 

 

 
 

 

1 https://www.funka.com/en/ 

https://www.funka.com/en/
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2.3. Conceitos e Definições de Acessibilidade  

A acessibilidade em produtos e ambientes visa a sua utilização por parte de PCD, seja 

deficiência visual, auditiva, física, verbal ou cognitiva, com a possibilidade da sua fruição, sem 

restrições, comparativamente a uma pessoa sem deficiência. A acessibilidade visa a facilidade 

de acesso por pessoas com desigualdade funcional, tanto crónica como aguda. Alguns 

exemplos de situações agudas podem ser, nomeadamente, uma pessoa que precise de usar 

um telemóvel apenas com uma mão, seja por ter partido um braço, ou por estar a segurar 

numa criança, uma pessoa que fica com a visão diminuída por ter perdido os seus óculos, ou 

uma pessoa que fique transitoriamente condicionada ao uso de muletas ou cadeira de rodas 

devido a uma queda. 

A acessibilidade tem a incumbência de aumentar a usabilidade de produtos em 

situações com constrangimentos circunstanciais, contextuais, ou ambientais, em situações em 

que a capacidade de usar um produto é importante, como num ambiente hostil – por 

exemplo, onde há pouca luminosidade, grande intensidade sonora –, ou em situações em que 

é necessário manter o foco de atenção num acontecimento terceiro.  

É com frequência que a acessibilidade é alcançada com alterações na engenharia e/ou 

desenho de um produto, seja ele um software, ou um dispositivo como um smartphone, e/ou 

com a aplicação de um produto de apoio para a compensação de alguma funcionalidade que 

dificulte o uso do produto por parte do utilizador. Portanto, sendo que o objetivo primordial 

da acessibilidade é permitir o acesso a produtos por pessoas com alguma imperícia, seja esta 

aguda ou crónica, pode afiançar-se que os agentes de mercado que materializam as 

preocupações na área da acessibilidade nos seus produtos, favorecem um amplo espetro de 

entidades, com a vantagem de aumentar a sua base de potenciais clientes (Silva, 2012). 

 

2.3.1. Usabilidade  

Quando se usa o termo acessibilidade, está a indicar-se a possibilidade de fruição de 

algo por parte de uma PCD. Contudo, a usabilidade refere-se ao nível de facilidade com que 

algo é utilizado. Ou seja, a usabilidade refere-se à efetividade, eficiência e satisfação na fruição 
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de um produto, ou de um ambiente, por parte de todas as pessoas, num determinado 

contexto, com ou sem o auxílio de produtos de apoio. Em suma, a sua aferição não tem em 

consideração a funcionalidade do utilizador. Alguns exemplos de indicadores de desempenho 

de usabilidade são, por exemplo num sítio Web, o número de cliques necessários para 

completar uma tarefa, o tempo que o utilizador demora a chegar esse objetivo, a necessidade 

de voltar a um processo exploratório na segunda tentativa, etc. Assim, pode concluir-se que a 

usabilidade e a acessibilidade são parte de um mesmo espectro, em que certas zonas são 

sobreponíveis entre si (Bevan, 2001; Henry, s.d.).  

 

2.3.2. Desenho para Todos 

Pode dizer-se que um produto que cubra todo o espectro da acessibilidade com a 

usabilidade possui um design universal, comumente chamado na Europa de design para todos. 

Existem diversas definições para design universal, no entanto, todas implicam que um produto 

seja utilizável por todos, independentemente do seu nível de funcionalidade. Para além deste 

consenso, é possível encontrar desvios no que diz respeito à necessidade, ou não, do uso de 

produtos de apoio, para usufruto do próprio produto ou ambiente (Vanderheiden & Tobias, 

2000; Silva, 2012) 

 

2.3.3. Sobre o Conceito de Acessibilidade Utilizado no ISO 9241-171 

De acordo com o Anexo F do ISO 9241-171 (ISO, 2008), esta parte do ISO usa o termo 

acessibilidade de uma forma análoga ao conceito de desenho para todos – design for all – ou 

desenho universal – universal design. É dito, explicitamente, que o termo acessibilidade na 

parte 171 deste ISO é baseado no conceito de usabilidade usado na parte 11 deste mesmo 

ISO e que a definição aceite nesta parte do ISO tem subjacente o entendimento de que a 

acessibilidade e usabilidade são interdependentes e vicariantes. É defendido que não se pode 

almejar um nível de acessibilidade previamente definido para todas as situações, … uma vez 

que o mesmo poderá variar consoante o design escolhido, e tendo em consideração que o 

objetivo se intenta em providenciar o maior nível de acessibilidade possível para cada 
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situação. O ISO 9241-171 (ISO, 2008) define a acessibilidade de um sistema interativo como a 

usabilidade de um produto, serviço, ambiente, ou facilidades/instalações – a palavra utilizada 

é “facilities”, inglês, que pode significar: edifícios, partes de equipamento, serviços que são 

providenciados para um propósito particular por pessoas com a mais ampla gama de 

capacidades, detalhando que o conceito aborda a gama completa de capacidades de 

utilizadores, não se limitando a aqueles que são formalmente reconhecidos como tendo uma 

deficiência. Acrescenta, ainda, que o conceito de acessibilidade orientada a usabilidade visa a 

atingir níveis de eficácia, eficiência e satisfação tão elevados quanto possível, tendo em conta 

o contexto de utilização especificado, prestando especial atenção a toda a gama de 

capacidades da população onde se insere o utilizador. 

 

2.3.4. Sobre o Conceito de Acessibilidade nas WCAG 

A WAI, responsável pela manutenção das WCAG, afirma que a acessibilidade, a 

usabilidade e a inclusão são aspetos intimamente ligados na criação de uma Web funcional 

para todos, e que os seus objetivos, as suas abordagens e as suas diretivas sobrepõem-se 

significativamente. Argumenta, ainda, que para uma maior eficácia na projeção e 

desenvolvimento de websites e aplicações, o mais favorável é abordar os respetivos aspetos 

– acessibilidade, usabilidade e inclusão de forma conjunta. Contudo, prosseguindo o texto na 

página da WAI, refere-se que existem situações onde é mais favorável tratar estes aspetos de 

forma separada, sendo dados os exemplos do desenvolvimento de standards e de políticas, e 

acrescentando que a pesquisa das necessidades de acessibilidade de cada deficiência ajuda 

ao desenvolvimento de soluções de acessibilidade para mitigar uma determinada deficiência 

(W3C, n.d. h). 

A WAI aparenta ter uma noção clara das diferenças e dos tautocronismos entre os 

aspetos e conceitos supramencionados e, nesse sentido, intenta clarificar os seguintes 

predicados: a acessibilidade aborda os aspetos discriminatórios relativos a uma equivalente 

experiência de utilizador (UX), comparada entre pessoas com e sem deficiência; a usabilidade 

destina-se a desenhar produtos que sejam eficazes, eficientes e satisfatórios; a usabilidade 

inclui o desenho de UX, significando que pode incluir aspetos gerais, que afetam todas as 
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pessoas, e não apenas as pessoas com deficiência; a especialidade da usabilidade, bem como 

a pesquisa na área, com frequência não aborda assaz as necessidades das pessoas com 

deficiência; inclusão refere-se a diversidade e ao garante do envolvimento de todos na maior 

medida possível. Para além destas enumerações, a WAI afirma que, em algumas regiões, este 

conceito é conhecido como desenho universal ou desenho para todos e pode abordar várias 

questões, tais como: acessibilidade para pessoas com deficiência; acesso e qualidade de 

hardware, software e ligação à Internet; competências e literacia em informática; situação 

económica; educação; localização geográfica; cultura; idade, incluindo idosos e jovens; idioma 

(W3C, n.d. h). 

Para explicar a interseção de acessibilidade e usabilidade, a WAI começa por 

estabelecer a definição do ISO 9241-11, afirmando que a usabilidade se refere ao limite no 

qual um produto pode ser operado por utilizadores específicos de forma eficaz, eficiente e de 

forma satisfatória, num determinado contexto de utilização. De seguida, defende que esta 

definição pode ser sobreponível com a acessibilidade quando os utilizadores visados incluem 

pessoas com deficiência e o contexto de utilização determinado inclui questões específicas à 

acessibilidade, como no caso das tecnologias de assistência. Nesta secção, a WAI acrescenta, 

ainda, que a especialidade da usabilidade e a respetiva pesquisa na área, não aborda as 

necessidades das pessoas com deficiência de acordo com a frequência e suficiência desejáveis 

(W3C, n.d. h). Por último, face ao conceito de desenho universal (Connell et al., 1997) – 

comumente conhecido nos países europeus por design para todos (Warson & Ståhl, 2003) – 

os princípios que o regem resumem-se na definição: Uma estratégia para melhorar a 

igualdade de acesso a pessoas de todas as idades e independentemente das suas capacidades 

(Story, 1998; Iwarsson & Ståhl, 2003; Lid, 2014), o exposto – sobre acessibilidade e usabilidade 

–, está convenientemente articulada aos princípios de acessibilidade e usabilidade atrás 

expostos. 

O EN 301 549 define a acessibilidade em como e em que grandeza os produtos, 

sistemas, serviços, ambientes e facilidades/instalações – a palavra utilizada é “facilities” – 

podem ser utilizados por pessoas de uma população com a mais ampla gama de características 

e capacidades, para atingir um objetivo específico num contexto de utilização especificado, 
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referenciando a definição do standard ISO 26800:2011 - Ergonomics - General approach, 

principles and concepts (ISO, 2011). 

 

2.3.5. Sobre o Conceito de Acessibilidade na Diretiva (UE) 2016/2102 do 

Parlamento Europeu e do Conselho 

A diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de outubro de 

2016, relativa à acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de organismos do setor 

público, define o termo acessibilidade, no seu âmbito, como “os princípios e técnicas a 

observar na conceção, construção, manutenção e atualização de sítios web e aplicações 

móveis de forma a tornar os seus conteúdos mais acessíveis aos utilizadores, em especial a 

pessoas com deficiência”, a mesma definição adotada pelo Decreto-lei 83/2018, a qual define 

os requisitos de acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de organismos públicos, 

constituindo a transposição da supramencionada diretiva para a legislação Portuguesa. 

 

2.3.6. Acessibilidade neste Escrito 

As definições de acessibilidade, usabilidade e desenho universal, variam consoante a 

área de aplicabilidade e, de acordo com o exposto, apesar de integradas na mesma área, não 

foi encontrado um consenso (Iwarsson & Ståhl, 2003). 

À luz da polimatia do tema, e tendo em consideração a confusão existente devido às 

várias definições possíveis para um único conceito (Iwarsson & Ståhl, 2003), o autor do 

presente escrito optou pela definição do termo acessibilidade como a parte técnica que 

permite a uma pessoa com deficiência utilizar o software – e.g. Aplication Public Interface que 

permite que um software leitor de ecrã interaja com um software. Esta abordagem descarta 

a usabilidade e pode causar problemas a pessoas com dificuldades de aprendizagem (W3C, 

n.d. h). De facto, tal abordagem pode invalidar algumas das definições de acessibilidade (W3C, 

n.d. h). Contudo, a necessidade de tornar a linguagem percetível e o menos dúbia possível, é 

condição assaz relevante e argumenta a escolha conceitual do autor. Numa ótica de atingir 

um estado mais próximo do conceito de design universal, o autor refere que seguir as Human 
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Interface Guidelines de cada sistema, pode servir para atingir este importante desígnio, 

apurando a usabilidade possível (Shirogane et al., 2014). 

 

2.3.7. Standard neste Escrito 

A palavra “standard”, no dicionário de referência da Porto Editora, disponível on-line 

em www.infopedia.pt, tem como definição: “standard ˈstɐ̃dar nome masculino padrão, 

modelo, tipo adjetivo invariável: (1) que não tem nenhuma característica especial, comum, 

normal; (2) que obedece a parâmetros convencionados Do inglês standard” (Standard, 2019).  

Já a palavra “norma" tem como definição, no mesmo dicionário: “nor.maˈnɔrmɐ nome 

feminino: (1) regra de procedimento; (2) princípio; preceito. (…); (4) direção; (5) modelo; 

padrão. (…); (7) (gestão) critério generalizado a que um processo ou produto deve obedecer 

ou ponto de referência a que deve corresponder, com definição de tipos, eliminação de 

variedades supérfluas e fixação de dimensões, no intuito geral de simplificar e acelerar toda a 

atividade. Do latim norma–, «norma; exemplo; modelo»” (Norma, 2019).  

Ainda no mesmo dicionário, a palavra “diretiva” tem a seguinte definição: “di.re.ti. 

vadirɛˈtivɐ nome feminino instrução ou indicação fornecida por uma autoridade sobre a 

maneira de proceder em determinada situação ou tarefa; diretriz Origem Do francês directive, 

«idem»” (Diretiva, 2019). 

Neste escrito foram identificadas algumas normas, diretivas, standards, - e.g. ISO 9241-

171, WCAG, EN 301 549. Na necessidade de definir, de forma inequívoca, uma palavra que 

defina comumente os termos de “normas, standards e diretivas” – termos amplamente 

mencionados neste escrito – o autor do presente documento opta pelo uso único de 

“standard”, salvo em citações e em textos apresentados a terceiros para escrutínio. 

 

2.3.8. Diretiva neste Escrito 

Neste escrito, a palavra “diretiva” está reservada para as diretivas europeias, de 

acordo com a área do Website da União Europeia, referente a atos legislativos, e onde pode 
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ser lido: “Uma «diretiva» é um ato legislativo que fixa um objetivo geral que todos os países 

da UE devem alcançar. Contudo, cabe a cada país elaborar a sua própria legislação para dar 

cumprimento a esse objetivo” (UE, s.d.). 

 

2.4. Legislação Relevante para a Acessibilidade Digital 

Em 1998, o Congresso dos Estados Unidos da América alterou o seu United States 

Workforce Rehabilitation Act, de 1973, para forçar as suas agências federais a ter as suas 

tecnologias eletrónicas e de informação acessíveis a pessoas com deficiência (Rehabilitation 

Act of 1973 § 508). Essa alteração é a Section 508, e foi atualizada em 2017 (Rehabilitation Act 

of 1973 § 508). Uma vez que as agências federais têm um ingente poder aquisitivo, as 

companhias tecnológicas que ambicionem aceder a essa fatia de mercado vêem-se forçadas 

a seguir a Section 508. Desta forma os benefícios da acessibilidade digital são difundidos na 

sociedade lata, dado que o software usado nas agências federais também o é no sector 

privado e é utilizado pelos cidadãos em geral. 

De acordo com Martins et al. (2018), a União Europeia (EU), reconhecendo os 

benefícios da abordagem dos Estados Unidos da América, desenvolveu esforços que 

resultaram no EN 301 549, onde assenta a legislação da UE, e por inerência, também a 

Portuguesa. 

O Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, a 26 de outubro de 2016, 

aprovaram a DIRETIVA (UE) 2016/2102 (UE, 2016), considerando que a “evolução para uma 

sociedade digital oferece aos utilizadores novas formas de acederem à informação e aos 

serviços. Os fornecedores de informação e serviços, tais como os organismos do setor público, 

confiam cada vez mais na internet para produzir, coligir e disponibilizar uma vasta gama de 

informações e serviços por via eletrónica que são essenciais para o público” (UE, 2016) como 

pode ser lido na própria diretiva. A mesma reporta-se ao EN 301 549, para tentar tornar os 

conteúdos dos Websites e das aplicações móveis de organismos do sector público mais 

acessíveis aos utilizadores, em especial a pessoas com deficiência. 
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Esta diretiva foi transposta para a legislação Portuguesa, materializando-se no decreto-

lei 83/2018 (RP, 2018b), promulgado pelo Presidente da República Portuguesa a 9 de Outubro 

de 2018, substituindo/atualizando a legislação previamente existente, no seu tempo 

considerada pioneira (Martins et al., 2018). Este decreto-lei afigura-se um avanço, apesar da 

sua linguagem jurídica, das datas para aplicação estendidas no tempo e da falta de sanções 

previstas para quem não cumprir o referido decreto-lei. 

 

2.5. Engenharia de Software 

De acordo com Bohman (2012) e Klironomos et al. (2006), a maioria dos especialistas 

em software demonstram uma lacuna de conhecimento séria no que diz respeito a 

compreensão das técnicas e dos regulamentos referentes à acessibilidade digital, facto que 

dificulta a utilização de software por quem tem algum tipo de incapacidade, e, por 

consequência, que limita a possibilidade destas pessoas se tornarem membros de plenos 

direitos na sociedade. 

De acordo com o supramencionado, os programadores tendem a ter conhecimentos 

deficitários relativos à acessibilidade digital, o que impede o entendimento e a implementação 

dos requisitos de acessibilidade (Branco et al. 2014). Outra questão relevante, como 

argumentaram por exemplo Draffan et al. (2015) e Gonçalves et al. (2013), é a acessibilidade 

digital não ser adequadamente ensinada, nem aplicada, nos ambientes académicos, o que 

leva à necessidade de mudar mentalidades e desenvolver a teoria existente sobre o tema, 

bem como apresentar melhorias técnicas e evoluções para as abordagens práticas existentes 

em desenvolvimento de software, sendo outros requisitos defendidos pelos autores . De 

acordo com Miele (2017), esta questão também pode estar relacionada com a possível falta 

de conhecimento de professores e formadores sobre o tema da acessibilidade, conjuntura 

que destaca a necessidade de apresentar uma proposta de método de desenvolvimento de 

software acessível, e que promova, junto da comunidade académica, a propagação do 

conhecimento respeitante à acessibilidade digital , bem como que contribua para a inclusão 

da temática na disciplina de engenharia de software. 
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A Engenharia de Software (ES) é uma disciplina que trata de todo o processo de 

conceção de software, desde os requisitos de sistema até a manutenção do produto já em 

uso. Para tal, a ES define um conjunto de práticas, denominado método de desenvolvimento. 

Esta nomenclatura não é consensual e, por vezes, o conjunto de práticas pode ser chamado 

de metodologia de desenvolvimento, método de desenvolvimento, modelo de 

desenvolvimento, processo de desenvolvimento e, certamente, mais formas de nomear o 

conjunto de práticas poderão ser encontradas. A ES é uma disciplina abstrata e intangível, não 

estando sob regulamentação, tendo já sido definida por inúmeros autores (Pressman & 

Maxim, 2014). 

O sufixo logia: do grego legein, “falar”, indica um campo de estudo. Por sua vez, 

“método”, do grego antigo methodos, formado por μετά, μέt–, transl. metá, met–, 'depois' 

ou 'que segue' + οδός, transl. hodós, 'caminho’: 'seguir um caminho' - para chegar a um fim –

, é uma maneira ordenada de fazer as coisas. Na Infopédia, pode ler-se, numa das definições 

apresentadas para a palavra metodologia: “parte da lógica que estuda os métodos das 

diversas ciências” (Metodologia, 2019). Assim, neste escrito, o conjunto de práticas será 

chamado de método de desenvolvimento, ou método.  

Em ES, quando se fala de software, inclui-se o programa que corre no dispositivo, a sua 

documentação e os dados de configuração para a sua correta operação (Abran et al., 2004; 

Sommerville, 2011; Pressman & Maxim, 2014). A noção de Engenharia de Software foi 

proposta, pela primeira vez, numa conferência em 1968, realizada para debater o que na 

altura foi chamado de “software crisis” (Naur & Randell, 1969). Esta disciplina está 

vocacionada ao desenvolvimento profissional de software, desassociando-se do 

desenvolvimento individual, idiossincrasia esta que é explicada pelas diferenças entre os dois 

tipos de desenvolvimento – individual e profissional – e pelos projetos compreendidos em 

cada um. A magnitude dos projetos que são desenvolvidos a nível profissional, na sua maioria, 

extensos e complexos sistemas de software pensados para grandes empresas, com uma 

espectativa de vida relativamente longa, normalmente levados a cabo por equipas grandes e, 

por vezes, multidisciplinares, faz com que um método de desenvolvimento bem definido seja 

determinante para o sucesso do projeto (Pressman & Maxim, 2014). De acordo com 

Sommerville (2011), quando não é usada a Engenharia de Software no desenvolvimento de 
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software, por norma, este software é dispendioso e pouco confiável. Esta noção é inteligível 

quando tomado em consideração, por exemplo, um sistema de software distribuído que 

possua uma base de dados central, sujeita a transações efetuadas por vários dispositivos – 

e.g. PC’s, smartphones – como é o caso da gestão de stocks. Intente-se que o sistema 

administre e integre aplicações próprias , compreenda a possibilidade de consulta via Website, 

comunicação automática de pedidos e alertas vários. Imagine-se o que seria construir algo 

semelhante sem um método onde tudo fosse planeado – e.g. perceber o que o sistema deve 

fazer, definir a arquitetura do sistema, definir tecnologias a usar, programar, testar. As 

hipóteses de que alguma coisa falhe seriam, certamente, muito maiores. 

 

2.5.1. Método de Desenvolvimento 

Um método de desenvolvimento pode ser dividido em várias partes, cada uma delas 

um mundo por si só, e apenas a tentativa de dividir um método em várias áreas pode ser um 

trabalho meritoso, consumidor de muitos recursos. A parte que importa neste escrito é o 

desenvolvimento do software, por oposição a, por exemplo, linhas orientadoras de gestão de 

equipa. A isto Sommerville (2011) chama processo de software, ou seja, o processo de 

desenvolver o software onde está compreendida, por exemplo, a programação. Assim, neste 

escrito, o universo dos métodos de desenvolvimento de software refere-se, estritamente, ao 

software, e não a outras linhas orientadoras que podem, ou não, ser incluídas num método 

de desenvolvimento. 

Pode dizer-se que um método é um conjunto de tarefas, ou atividades, relacionadas 

entre si, que resultam na produção de um produto. No caso do software – o produto – as 

tarefas estão definidas e existem algumas fundamentais que fazem parte de qualquer tipo 

método de desenvolvimento de software, seja ele incremental, evolutivo, simultâneo, ágil, 

etc., e independentemente do método em concreto que seja escolhido, Espiral, Extreme 

Programming, Scrum, etc. 
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Neste seguimento, abaixo se descrevem as tarefas concernentes: 

1. Especificação de software ou requisitos de engenharia – definição de 

funcionalidades do software e constrangimentos na sua operacionalidade; 

2. Desenho e implementação do software – produção do software, escrita do 

código de forma a ir ao encontro das suas especificações; 

3. Validação – o software tem que ser validado para confirmar que faz o que o 

cliente quer; 

4. Evolução de software – o software tem que evoluir para ir ao encontro de 

mudanças nas necessidades do cliente. 

 

Todas estas atividades têm subactividades, que são apresentadas de seguida, 

reinvocando o nome da atividade principal seguida de desenvolvimento. 

 

2.5.1.1. Especificação de Software ou Requisitos de Engenharia 

Existem dois níveis de detalhes das especificações: (1) os utilizadores finais e clientes 

precisam da informação em alto nível – sem jargão informático, numa linguagem 

compreensível para estes; (2) os programadores necessitam da informação em baixo nível, 

muito detalhada, de forma a compreender o requisito a tal ponto que seja possível escrevê-

lo em linguagem de programação. 

Existem quatro subactividades principais na fase de Especificação de Software: (1) 

estudo de exequibilidade – de acordo com os dados de negócio, orçamentos, hardware e 

software disponível, tenta perceber-se se o projeto é exequível; (2) evocação de Requisitos e 

Análise – Derivar os requisitos de sistema através de entrevistas com os potenciais utilizadores 

finais, bem como observação de sistemas já existentes. Pode envolver o desenvolvimento de 

alguns protótipos; (3) especificação de Requisitos – Processar a informação recolhida na etapa 

anterior e traduzi-la para requisitos de sistema; (4) validação de Requisitos – são examinados 
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os requisitos elaborados na subactividade anterior, por forma a perceber se se coadunam com 

a realidade, a sua consistência e acuidade com o seu desígnio. 

 

2.5.1.2. Desenho e Implementação de Software 

É feito o desenho do software - e.g. modelos de dados, interfaces entre componentes. 

Esta é a fase onde as Especificações do Sistema são implementadas, programado o software. 

É definida e tida em conta a plataforma onde o sistema vai ser executado, uma vez que se 

torna necessário decidir a melhor forma de fazer a integração no ambiente onde o sistema vai 

ser executado. 

 

2.5.1.3. Validação de Software 

São efetuados testes para aferir se o sistema está em conformidade com o que o 

cliente pretende. São, igualmente, realizados testes automáticos para simular o ambiente 

real, a fim de verificar problemas no sistema e confirmar se as Especificações de Sistema estão 

a ser atingidas. 

Quando esta fase se aproxima do fim, é realizado o teste de aceitação – ou teste alfa 

– onde o sistema é dado a um cliente. “Cabe a este e à equipa de desenvolvimento 

continuarem o teste até concordarem que a versão atual está em conformidade com os 

requisitos do sistema e que cumpre com as correções efetuadas e que foram, entretanto, 

consideradas necessárias. De seguida, são realizados os testes beta, onde o sistema é 

entregue a um número maior de utilizadores finais. Esse grupo de utilizadores usa o sistema 

para que, supostamente, descubra problemas a serem reportados à equipa de 

desenvolvimento, a qual se encarrega de proceder às correções e alterações necessárias. 

 

2.5.1.4. Evolução de Software 

A manutenção e evolução do sistema decorre de acordo com as alterações das regras 

de negócio e/ou a pedido do cliente. 
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Nesta altura do escrito é possível entender que a acessibilidade de um software, como 

qualquer requisito de sistema, deve ser planeada na fase 1 – Especificação de software –, 

implementada na 2 - Desenho e Implementação de Software – testada na 3 – Validação de 

software e mantida na 4 – Evolução. 

A fim de isolar os pontos onde a acessibilidade deve ser abordada, dentro das fases 1, 

2 e 3, são examinados, de seguida, alguns conceitos importantes em engenharia de software. 

 

2.5.2. Requisitos de Software 

Normalmente os requisitos de software – definidos na fase 1 – são classificados como 

requisitos funcionais e requisitos não funcionais. 

Requisitos funcionais (RF) - descrevem o que o sistema deve fazer. São descrições dos 

serviços que o sistema deve ter, reações específicas a determinados inputs, comportamentos 

predefinidos e, em alguns casos, o que o sistema não deve fazer. 

Requisitos não funcionais (RNF) – Não se referem diretamente aos serviços oferecidos 

pelo sistema aos seus utilizadores. São constrangimentos nos serviços oferecidos pelo 

sistema. Podem ser sobre o tempo de resposta, confiabilidade, segurança, desenvolvimento 

– e.g. tecnologias a serem utilizadas –, standards a ser aplicados, integração de sistemas. 

Frequentemente, os requisitos não funcionais referem-se ao sistema como um todo e não a 

um serviço do sistema em particular. É nos requisitos não funcionais que são declarados os 

requisitos de usabilidade. 

Sommerville (2011) classifica os RNF em várias categorias. A usabilidade consta nos 

requisitos de produto, que definem o comportamento do sistema, a par da performance – e.g. 

memória utilizada, tempo que uma tarefa deve demorar a executar –, confiabilidade – e.g. 

taxa de falha aceitável – e segurança. 

Com frequência é difícil separar Requisitos Não Funcionais de Requisitos Funcionais. 

Dado que os RNF se referem ao sistema como um todo, amiúde existem RNF que interferem 

em RF. Quando isto acontece e é percebido, a situação deve ser assinalada de forma clara. 



 

49 
 

2.5.3. Testes de Software 

Os testes de software – parte da verificação e validação de software – servem para 

aferir se o software faz o que lhe compete e se não tem defeitos, antes de ser posto em uso. 

É muito importante ter presente que os testes servem para perceber se o software tem erros, 

mas não asseguram a sua ausência. A fim de testar o sistema, normalmente, este é executado 

com dados artificiais, ou seja, gerados para o efeito de teste. 

Os testes servem para ajudar o programador a perceber se o desenvolvimento está a 

ir ao encontro dos requisitos definidos, bem como para mostrar ao cliente que o sistema 

implementa e atinge todos os seus preceitos. Outro objetivo importante dos testes – que 

podem ser vicariantes aos anteriormente enumerados – é perceber se o software tem 

defeitos, ou seja, se mesmo não apresentando erros, se tem comportamentos indesejados, 

incorretos ou em inconformidade com as especificações declaradas. 

Na fase de testes é feita a validação e a verificação do sistema. Estes dois termos têm 

significados diferentes, ou seja, validação tem um propósito diferente de verificação. Boehm 

(1979) conseguiu explicar a diferença entre as duas atividades de uma forma simples e sucinta: 

• Verificação - Are we building the product right? 

• Validação - Are we building the right product? 

A verificação serve para aferir se o sistema, o software, portanto, implementa os seus 

RF e RNF. A validação, por sua vez, serve para aferir se o mesmo corresponde às espectativas 

do cliente – Por norma, a implementação de RF e RNF não chega para tal. 

Habitualmente é usada uma série de testes manuais e automáticos. Contudo, de 

acordo com Sommerville (2011), os testes automáticos são praticamente impossíveis de 

executar quando o resultado depende de como as coisas são vistas - e.g. interfaces gráficas 

com o utilizador. 

Normalmente, um sistema de software comercial passa por três estágios de testes: 

• Testes de desenvolvimento: testes realizados durante o desenvolvimento, para 

descobrir falhas e erros, onde programadores e arquitetos de sistema estão envolvidos; 
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• Testes de lançamento: testes realizados por uma equipa distinta à de 

desenvolvimento, e que investiga uma versão completa do sistema. Servem para verificar se 

o sistema tem os requisitos definidos pelo stakeholder; 

• Testes de utilizadores: testes realizados por um grupo de potenciais utilizadores que 

verificam se o sistema necessita de alterações – e.g. testes de aceitação/alfa. Testes de 

desenvolvimento. 

Os testes de desenvolvimento servem para detetar defeitos no software: pelo que o 

objetivo é detetar bugs. Nesta fase, são executados testes atribuídos à equipa de 

desenvolvimento. Em algumas situações os testes são realizados por um par – uma pequena 

equipa de testes –, um programador e um tester (Cusamano and Selby, 1998). Em 

conformidade com os testes, é realizado o debug, que consiste na eliminação de erros e/ou 

falhas, através da correção/alteração de código. Para auxiliar no processo de debug, são, 

frequentemente, usadas ferramentas que permitem uma inspeção mais aprofundada sobre a 

execução do software. 

Podem ser executados três tipos de testes: 

• Testes Unitários – unidades de software e/ou classes são testadas separadamente. 

São focados na funcionalidade das classes e/ou nos métodos do software. São invocados os 

métodos programados, com diferentes parâmetros de entrada, com valores que abranjam 

todo o espectro de aceitação, bem como valores não aceites; 

• Testes de Componentes – um conjunto de unidades é agrupado para formar um 

componente. Os testes são focados nas interfaces desse componente, para aferir se o 

comportamento está de acordo com as especificações; 

• Testes de Sistema – os componentes são integrados e o sistema é testado como um 

todo. É verificada a compatibilidade entre componentes. O foco destes testes é a interação 

entre componentes, ou seja, se trocam os dados devidos no tempo devido. 
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2.5.3.1. Testes de Lançamento e Utilizador. 

Os testes de lançamento servem para testar uma hipotética versão final do produto. 

Quando o sistema chega a um nível de maturação considerado estável e estão implementados 

todos os requisitos, é entregue uma versão do sistema a um grupo de pessoas, normalmente 

clientes ou utilizadores finais. Em algumas situações, quando se trata de projetos complexos, 

a versão a testar pode ser entregue a outra equipa de desenvolvimento que esteja a 

desenvolver um sistema adjacente. Os testes de lançamento servem para mostrar/convencer 

o cliente que o sistema implementa os RF e RNF, que vai ao encontro das espectativas deste 

e que os utilizadores finais conseguem usar o sistema. 

Nesta fase, existem três tipos de teste: 

• Teste alfa – o software é testado por utilizadores, em conjunto com os developers, 

de uma perspetiva destes últimos, portanto, a mais baixo nível; 

• Teste beta – é distribuída uma versão beta a um grupo de utilizadores finais, que, 

através do uso do sistema, descobrem problemas que são posteriormente reportados à 

equipa de desenvolvimento; 

• Teste de aceitação – o cliente experimenta o sistema a fim de decidir se está pronto 

ou não e, em caso afirmativo, é posto em produção. 

 

2.6. Peroração 

Neste capítulo foi exposta a baixa presença do tópico “acessibilidade digital” nos meios 

académicos, que contrasta com a prevalência de incapacidade na população inerente à 

evolução demográfica. Foi exposta a relevância da acessibilidade digital na educação, 

abordados os standards relevantes nesta área e expostos alguns conceitos importantes. 

Foram Identificadas as fases de desenvolvimento de software genericamente presentes nos 

métodos de desenvolvimento, a fim de construir a solução para o problema tratado neste 

escrito. Este capítulo enquadra-se nas etapas 1 e 2 do DSR. No próximo, é apresentada a 

proposta de método que pretende solucionar o problema identificado. 
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco. 

  



 

53 
 

 

3 
3. Proposta de Método  

Neste capítulo é apresentada e explicada a proposta de método desenvolvida nesta 

investigação, assim como exposto um inquérito aplicado a 29 pessoas cegas ou com baixa 

visão, que foi realizado a fim de melhor sustentar a necessidade do presente trabalho.  

Como pudemos constatar no capítulo anterior, existem vários trabalhos científicos que 

corroboram a existência de questões relacionadas com a acessibilidade digital que necessitam 

de ser trabalhadas. Por exemplo, o Study on Assessing and Promoting E-Accessibility, com a 

chancela da União Europeia, publicado em Novembro de 2013 (Kubitschke et al., 2013), que 

aferiu a conformidade com a acessibilidade em 27 Estados membros, confirmou que há muito 

a ser feito. 

Em 2015 a Web AIM realizou um inquérito a nível mundial a utilizadores de software 

leitor de ecrã (WebAIM, 2015), onde foram validadas 2515 respostas. Este inquérito expunha 

algumas perguntas interessantes – e.g. qual o software leitor de ecrã que usa?; Qual o Sistema 

Operativo que usa? Qual é a sua opinião sobre os avanços na acessibilidade na Web? –. O 

inquérito continha ainda outras perguntas mais particulares sobre a acessibilidade digital – 

e.g. acessibilidade em documentos em formato PDF. 

No entanto, este inquérito parece assumir alguns argumentos e certezas 

desconhecidos e/ou ignorados por diversos agentes de mercado como base para as suas 

perguntas. Por exemplo, o inquérito questiona os seus indagados sobre a acessibilidade digital 

em Websites de notícias. Tal procedimento indica que quem lida com esta população sabe, 

empiricamente, que os indivíduos que a compõem são consumidores deste tipo de conteúdo. 
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Apesar de esta constatação ser uma forte crença, o autor considerou ser crítico desenvolver 

mais trabalho de suporte a fim de poder sustentar todos os argumentos. 

Com o objetivo de obter um conhecimento mais robusto que escorasse uma 

abordagem à falta de acessibilidade digital, foi desenvolvido um inquérito que foi aplicado a 

pessoas cegas ou com baixa visão. A execução deste inquérito foi conseguida com a 

colaboração da Associação de Cegos e Ambliopes de Portugal (ACAPO) e a amostra consistiu 

em 29 pessoas. O inquérito pode ser consultado no Anexo A. 

 

 

Figura 3. Distribuição etária dos inquiridos. 

Adaptado de Silva et al. (2019). 

 

Como pode ser verificado na figura 3, a maioria dos inquiridos tinham entre 30 e 59 

anos, o que se pode interpretar como um bom indício de maturidade e experiência de vida. 

 



 

55 
 

 

Figura 4. Dispositivos usados pelos inquiridos. 

Adaptado de Silva et al. (2019). 

 

Como pode ser visto na figura 4, apesar das limitações, os inquiridos utilizavam 

computador e smartphone no seu dia-a-dia. 

 

3.1.  Análise dos Resultados 

O inquérito pretendeu salientar a importância da interação digital e a importância do 

software, independentemente da sua natureza – e.g. Web, nativo – ser acessível a todos os 

utilizadores. Para alcançar o desígnio pretendido, o inquérito pretendeu entender em que 

medida os inquiridos usavam dispositivos digitais nas suas atividades e vida diária. 

A análise mostrou que mais de 90% dos inquiridos utiliza os seus dispositivos para 

atividades básicas do dia-a-dia, como ler, trabalhar, ou interagir com outras pessoas. Foi 

possível notar que cerca de 8.0% dos inquiridos acediam à Internet por meio do browser 

presente nos seus dispositivos. 
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Figura 5. Utilização da internet pelos inquiridos. 

Adaptado de Silva et al. (2019). 

 

Um olhar cuidado à figura 5 permite ter a noção da importância da acessibilidade 

digital e das iniciativas que a promovem, especialmente se se extrapolarem os resultados 

deste inquérito para o nível nacional, ou mesmo internacional. É possível verificar que ações 

“banais” como ler e escrever e-mails, utilização de redes sociais, utilização de motores de 

pesquisa e consulta de Websites de notícias estão na lista das tarefas mais recorrentes de 

pessoas cegas ou com baixa visão. 

Apesar da enorme importância da digitalização de serviços públicos como fator de 

igualdade e inclusão, ao facilitar, e em algumas situações tornar possível, a concretização do 

acesso a valências como segurança social, finanças, etc. (Kamoun & Basel Almourad, 2014), 

verifica-se que apenas uma pequena percentagem dos inquiridos admitiu fazer uso destas 

possibilidades.  
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3.2. Proposta de Método 

Face ao anteriormente exposto e seguindo a metodologia DSR, foi desenvolvido um 

esquiço de proposta de método, o qual, juntamente com uma breve introdução, foi enviado 

a um grupo de 31 profissionais da área da engenharia de software – informação detalhada no 

capítulo 4 –, que concordaram em contribuir para esta investigação, a fim de terem tempo 

para ler o esquiço de proposta e, ao mesmo tempo, refletirem sobre o assunto. O esquisso 

em questão, assim como a introdução que o acompanhava, é retratado abaixo 

 

3.2.1.  Ciclo de Vida de um Software 

O ciclo de vida de um software é constituído por vários processos, sendo que ele 

próprio é um processo. De acordo com o descrito por Sommerville (2011), um processo de 

software é um conjunto de tarefas correlacionadas que culminam na produção de um 

software. Existem inúmeros métodos de desenvolvimento de software, para ajudar a executar 

esse processo de uma forma sistematizada. De acordo com SWEBOK (Abran et al., 2004), 

podem ser lineares, iterativos, ágeis e híbridos. Estes métodos permitem o seu uso para o 

desenvolvimento de software através de diferentes métodos, como o orientado à 

funcionalidade, desenho orientado ao objeto, orientado à estrutura de dados e orientado ao 

componente (Abran et al., 2004). No entanto, apesar de todas as possibilidades qualquer das 

abordagens ao ciclo de vida de um software deve incorporar quatro atividades principais, tal 

como o descrito por Sommerville (2011): 

• Especificação de software – onde são definidas as funcionalidades do software e 

os constrangimentos na sua operacionalidade; 

• Desenho e implementação do software – onde é desenhado software. É escrito o 

código de forma a ir ao encontro das suas especificações; 

• Validação – onde o software é validado, para se confirmar que faz o que o cliente 

quer; 

• Evolução de software – o software evolui, de forma a ir ao encontro de mudanças 

nas necessidades do cliente. 
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3.2.2. Acessibilidade nos Métodos de Desenvolvimento de Software 

Na tentativa de mitigar esta situação, foi desenvolvido um esquiço de proposta para 

um método genérico de desenvolvimento de software, alicerçado nas quatro principais 

atividades do ciclo de vida do software descritas anteriormente. Neste esquiço, a 

acessibilidade é plasmada de uma forma explícita, sem a especificidade da proposta feita pela 

Microsoft (Grieves & Kaneko, 2009) ou a destrinça da modelagem da interface com o 

utilizador, como a apresentada por Miñón et al. (2014). 

 

3.2.2.1. Apresentação de Esquiço 

Com o objetivo de acicatar uma natural integração de acessibilidade no ciclo de 

desenvolvimento de software (ou de qualquer outro requisito básico) e, ao mesmo tempo, 

fomentar o debate sobre esta lacuna na engenharia de software, apresenta-se, de seguida, 

uma descrição das atividades supracitadas, acrescida da informação que se considerou mais 

pertinente e que deve integrar o processo. 

1) Especificação de software: existem quatro atividades principais na fase de 

Especificação de Software (Sommerville, 2011), designadamente: (1) Estudo de 

Exequibilidade: de acordo com os dados de negócio, orçamentos, hardware e software 

disponível. Esta é a altura em que tenta perceber-se se o projeto é fazível; (2) Evocação de 

Requisitos e Análise: derivar os requisitos de sistema através de entrevistas com os potenciais 

utilizadores finais, bem como a observação de sistemas já existentes. Pode envolver o 

desenvolvimento de alguns protótipos; (3) Especificação de Requisitos: processar a 

informação recolhida na etapa anterior e traduzi-la para requisitos de sistema; (4) Validação 

de Requisitos: são examinados os requisitos de forma a perceber se se coadunam com a 

realidade, a sua consistência e acuidade com o seu desígnio (Sommerville, 2011). 

Aquando da especificação de requisitos, ponto (3), é recomendável que fique explícito 

que a interface com o utilizador tem que ser acessível (Hanson, 2017; Couto, 2018; Shinohara 

et al., 2018; Song et al., 2018), em conformidade com o tipo de projeto – e.g. acessibilidade 

em conformidade com o SO a que se destina; acessibilidade em conformidade com as WCAG 
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2.0 em caso de interface Web; criação de recursos de acessibilidade em caso de 

desenvolvimento de um SO, ou de uma GUI para SO já existente. Aquando da validação de 

requisitos, ponto (4), deve ser procurada e selecionada a documentação referente a 

acessibilidade, de acordo com o tipo de projeto (Silva et al., 2018), que será seguida durante 

a implementação do software (Martínez & Pluke, 2014). Esta documentação pretende-se 

referente às normas e tecnologias a usar no projeto (ETSI, 2015). 

2) Desenho e implementação do software: é definida e tida em conta a plataforma 

onde o sistema vai ser executado, uma vez que é necessário decidir a melhor forma de fazer 

a integração nesse ambiente; é feito o desenho do software - e.g. modelos de dados, 

interfaces entre componentes. É igualmente nesta fase que as Especificações do Sistema são 

implementadas, programado o software (Sommerville, 2011). 

Aquando do desenho do software a acessibilidade deve ser tida em conta de acordo 

com o tipo de projeto e com a documentação definida durante a validação de requisitos (Silva 

et al., 2019). Esta tarefa é crítica: um desenho pífio pode invalidar a acessibilidade em alguns 

projetos, ou acarretar custos de reconversão muito elevados, em caso de uma hipotética 

correção do problema (ISO, 2008; Grieves & Kaneko, 2009; Gonçalves et al., 2012; Gonçalves 

et al., 2013; Sánchez-Gordón, & Moreno, 2014). Numa situação de desenvolvimento Web, a 

User Interface (UI) deve ser pensada e desenhada de acordo com as recomendações 

referentes à acessibilidade plasmadas na documentação – e.g. WCAG 2.0. A implementação 

da UI previamente desenhada, deve reger-se pelas mesmas normas utilizadas, aquando do 

seu planeamento. Em caso de desenvolvimento de SO, ou Graphical User Interface para um 

SO já existente, e apesar das abordagens poderem variar consoante os requisitos do software, 

dificilmente a interface com o utilizador não será visada. Assim, as interações referentes à 

acessibilidade devem ser pensadas e representadas, para que aquando da sua 

implementação, elas estejam sujeitas ao mesmo rigor que é aplicado a qualquer outra parcela 

do sistema. Este cuidado traduz-se na implementação de uma API para acesso programático 

(Grieves & Kaneko, 2009), a ser utilizada por tecnologias de apoio – e.g. software leitor de 

ecrã. Em caso de desenvolvimento de software para executar em um SO já existente, as ações 

variam de acordo com a interface com o utilizador a ser implementada – i.e. componentes 

gráficos do SO previamente existentes; desenvolvimento de componentes gráficos exclusivos, 
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desenvolvidos de raiz (Silva et al., 2018). No primeiro caso, devem ser seguidas as Human 

Interface Guidelines (HIG) do sistema e configurados os parâmetros de acessibilidade 

preexistentes nos componentes gráficos – estes componentes gráficos, por norma, já 

implementam a API de acessibilidade – acesso programático – do sistema hospedeiro. No 

segundo caso, os componentes gráficos devem ser desenvolvidos incorporando as 

características de acessibilidade, implementando a API preexistente de acessibilidade do 

sistema, respeitando a documentação da supramencionada API e, tanto quanto possível, 

devem ser seguidas as HIG do SO hospedeiro, mesmo considerando as idiossincrasias do 

projeto que motivaram à não utilização dos componentes gráficos preexistentes. Por fim, 

devem ser configurados os parâmetros referentes à acessibilidade previamente 

implementados através da API de acessibilidade do sistema (Silva et al., 2018). 

3) Validação: São realizados testes automáticos e que simulam o ambiente real a fim 

de verificar problemas no sistema e se as especificações de sistema estão a ser atingidas. 

Quando esta fase se aproxima do fim, é realizado o teste de aceitação, ou teste alfa, onde o 

sistema é dado a um cliente e, juntamente com a equipa de desenvolvimento, continua o teste 

até se concordar que a versão atual está em conformidade com os requisitos do sistema. De 

seguida, são realizados os testes beta, onde o sistema é entregue a um número maior de 

utilizadores finais. Os testers usam o sistema e, supostamente, descobrem problemas que são 

reportados à equipa de desenvolvimento que procede às correções e alterações necessárias 

(Sommerville, 2011). 

Em caso de desenvolvimento Web, devem ser feitos testes automáticos com as 

ferramentas de avaliação de acessibilidade. Devem ser desenvolvidos guiões de teste, onde 

são declaradas, explicitamente, as funcionalidades a testar, bem como o resultado esperado. 

O cuidado durante o desenvolvimento dos guiões assume uma importância vital na qualidade 

dos resultados dos testes, uma vez que uma pessoa deficiente pode não se aperceber se algo 

correu mal, caso desconheça o resultado esperado. Na fase alfa é fundamental ter no mínimo 

um tester com a deficiência que a acessibilidade implementada pretende mitigar, tester este 

que deve executar os testes de acordo com o guião, bem como uma exploração livre. Na fase 

beta, é importante que uma percentagem dos testers seja composta por indivíduos com a 

deficiência que a acessibilidade implementada pretende mitigar (Shinoara et al., 2018). Em 
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caso de desenvolvimento de SO, ou GUI para um SO já existente, os procedimentos não variam 

muito do caso anterior, com a ressalva de que não será possível utilizar as ferramentas de 

avaliação automáticas, a menos que sejam desenvolvidas para a situação em particular. Em 

caso de desenvolvimento de software para executar em um SO já existente, os procedimentos 

são idênticos ao primeiro caso, com a ressalva de que as ferramentas de avaliação de 

acessibilidade são as específicas do SO hospedeiro. Em todos os casos, é muito importante ter 

especialistas em acessibilidade a executar os testes (Yesilada et al., 2009), bem como pessoas 

que realmente necessitem da acessibilidade para utilizar o software desenvolvido (Ludi, 

2007). 

4) Evolução de software: consiste na manutenção e evolução do sistema de acordo 

com as alterações das regras de negócio ou a pedido do cliente (Sommerville, 2011). Nesta 

fase, as alterações efetuadas, para qualquer tipo de projeto, têm que ter em conta a 

acessibilidade implementada nas fases anteriores. Qualquer alteração efetuada ao software 

deve comportar as características de acessibilidade existentes e, à semelhança de qualquer 

outra alteração, deve ficar registada na documentação do projeto (Silva et al., 2019). 

Abaixo traduz-se a representação gráfica da proposta de método (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Representação gráfica da proposta de método.  
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3.3. Peroração 

Neste capítulo foram apresentados os resultados de um inquérito aplicado a 29 

pessoas com deficiência visual, a fim de melhor escorar a necessidade da proposta de solução 

ao problema abordado. Foi nesta secção que a proposta de método que pretende solucionar 

o problema foi apresentada. Este capítulo enquadra-se nas etapas 1, 2 e 3 do DSR. No próximo, 

é apresentada a validação e afinação da proposta de método. 
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4 
4. Validação da Proposta de Método 

Neste Capítulo são apresentadas as diligências efetuadas para validar o método, onde a 

análise de conteúdos às entrevistas a profissionais da área ganhou destaque, uma vez que foi 

dessa análise que se extraíram valiosos contributos para esta pesquisa. No fim desta secção, 

pode também ser consultado o teste onde a exequibilidade da proposta apresentada é 

demonstrada. 

Existem diversas ferramentas e guias para avaliar métodos de desenvolvimento (Wood 

et al., 1988; Qumer & Henderson-Sellers, 2006). Contudo, baseiam-se sobretudo na avaliação 

dos resultados da prática, como Souto (2010) e González-Sanabria et al. (2017), ou no alcance 

de objetivos (Mohagheghi, 2008; Jones, 2011). As idiossincrasias desta investigação 

invalidaram este tipo de validação – e.g. hiato temporal; tópico pouco valorizado; necessidade 

de mudanças de hábitos de trabalho. Assim, tendo em conta que testes em grande escala em 

cenários reais – e.g. sala de aula; contexto empresarial – se afiguraram infactíveis para afinar 

e validar a proposta de método, foram realizadas entrevistas a engenheiros de software e a 

docentes na área de engenharia informática, a fim de recolher opiniões sobre a proposta de 

método e ideias para o melhorar. Neste seguimento, foi elaborado um guião para entrevistas 

semiestruturadas (Wengraf, 2001) – guião que pode ser consultado no Anexo B.  

Para qualificar a amostra de entrevistados, serão mencionados os cargos, empresas e 

instituições de ensino. A cada entrevistado pode corresponder mais de um cargo e/ou mais 

de uma empresa e/ou instituição de ensino. 

A amostra de entrevistados consistiu em 31 indivíduos, onde existiam: programadores 

sénior, engenheiros sénior, engenheiros coordenador, engenheiros de reabilitação, diretores 

técnicos, diretores da área de projeto, diretores de experiência de utilizador, diretores-

presidente, gestores de projeto, analistas, consultores, professores de ensino superior da área 
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de informática, professores do ensino secundário da área de informática, inventores e 

investigadores. Os entrevistados eram trabalhadores das seguintes empresas e/ou 

instituições: Agrupamento de Escolas da Batalha, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, Instituto Politécnico do Porto, programadores freelancer, 

InCentea, HubSpot, Mindera, PixelPlan, Critical Manufacturing, Deloitte, Edotnear e WeDo. 

O autor do presente documento considera relevante esclarecer que existem, entre os 

entrevistados, pessoas com deficiência e especialistas em acessibilidade digital. 

As entrevistas foram realizadas entre 18 de Março de 2017 e 29 de Novembro de 2018 

e, para obter voluntários para as entrevistas, o autor recorreu à sua rede de contactos, 

seguindo-se uma expansão através da técnica de bola de neve (Brewer, 2000). 

As entrevistas foram efetuadas usando chamadas áudio Skype e gravadas, 

inicialmente, com o software Amolto Call Recorder. Dado que o software em causa estava a 

causar constrangimentos, uma vez que parava de gravar de uma forma não vidente, e os 

contactos efetuados com a equipa de suporte deste não produziram resultados, as últimas 

entrevistas foram gravadas com o recurso nativo de gravação de chamadas do próprio Skype, 

que, entretanto, tinha ficado disponível. O áudio das entrevistas seguiu para transcrição 

profissional, e as transcrições usadas na análise de conteúdos podem ser consultadas no 

Anexo C, com as rasuras que se consideraram necessárias para preservar a identidade dos 

entrevistados. Os entrevistados foram informados que a sua identidade seria preservada, não 

vinculada à empresa onde trabalhavam, e que as declarações requeridas nas entrevistas se 

restringiam à sua opinião. Esta abordagem, para além de salvaguardar a identidade dos 

envolvidos e o nome da empresa para a qual trabalhavam, teve o objetivo de libertar os 

entrevistados de uma possível pusilanimidade que os impedisse de se expressar livremente. 

A ulterior análise de conteúdos foi feita com recurso a um documento de Excel, dado 

que a utilização dos softwares NVIVO e MAXQDA se mostrou dificilmente exequível através 

de software leitor de ecrã, mesmo após contactos com as equipas de suporte de ambos os 

softwares. Foram identificadas várias limitações nesta parte da investigação: as quebras de 

ritmo das entrevistas, devido a idiossincrasias do software, o qual, inesperadamente, parava 

de gravar; a incapacidade de apurar atempadamente estas ausências de gravação, 
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impossibilitando a recuperação útil dos trechos não registados; a omissão de algumas 

perguntas do guião, as quais, dada a conversa fluída e sem azo para outras questões – 

resultado do caracter semiestruturado das entrevistas – ficaram por fazer; o 

desaproveitamento, por parte do autor, da vantagem conferida pelos software especializados 

na análise de conteúdos supramencionados. 

A análise de conteúdos foi realizada de acordo com Bardin (2000) e Morais (1999).  

 

4.1.1. Análise de Conteúdos das Entrevistas 

Após analisar as trinta e uma entrevistas dos generosos convidados que aceitaram 

fazer parte desta investigação, foram recolhidas várias ideias, alertas e recomendações que 

permitiram afinar a proposta de método. A clarificação de algumas ideias presentes, retirada 

de ambiguidades, comentários que serviram de chamada de atenção para algumas realidades 

vividas dentro de empresas produtoras de software, bem como a certeza de que a engenharia 

de software depende bastante do gestor de projeto, mesmo dentro da mesma empresa, 

foram benefícios ganhos com as entrevistas realizadas. Os ganhos elencados dificilmente 

terão sido os únicos, uma vez que, por exemplo, os entrevistados apresentaram algumas 

ideias que poderão ser objeto de trabalho futuro. 

A análise de conteúdo inicia com algumas considerações gerais, onde se enfatiza a 

importância da comunicação entre quem implementa a acessibilidade digital e quem usufrui 

desta, e integra, ainda, as questões relacionadas com documentação. As principais causas para 

a falta de implementação de acessibilidade digital, identificadas pelos entrevistados no início 

da entrevista, são apresentadas e analisadas. É abordada a relevância e a especificidade de 

requisitos e de testes no contexto da acessibilidade digital. Subsequentemente, é tratada a 

questão da importância de um guião de testes ajustado a uma PCD, bem como relevância de 

um possível documento de apoio para a elaboração de tal guião. Os testes, propriamente 

ditos, com uma PCD são abordados. De seguida, é dado destaque à documentação relativa à 

acessibilidade digital, com realce para um possível efeito secundário positivo. São abordados 

alertas dados pelos entrevistados e abordados problemas mencionados pelos mesmos no 

decorrer da entrevista. São tratadas questões específicas relativas ao desenvolvimento do 
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software, e a relevância das tecnologias de apoio – e.g. software leitor de ecrã. Por terem sido 

muito mencionadas pelos entrevistados, questões relativas tanto à sensibilidade como à 

formação foram analisadas nas suas próprias secções. Por fim, são apresentadas as conclusões 

principais das entrevistas, elencadas as afinações feitas à proposta de método e apresentada 

a sua versão, depois de incorporadas as respetivas alterações. 

O questionário foi pensado de forma a ser o mais sucinto possível, sem, no entanto, 

perder o seu propósito. A ordem das perguntas, bem como a sua formulação, procurou não 

comprometer as respostas subsequentes. As perguntas foram abertas e pensadas para não 

serem afrontosas à honra, dignidade e conhecimento dos entrevistados. Assim, tentou-se 

obter o máximo de informação possível, incitando-se, no caso de se sentir oportuno, os 

entrevistados a dissertar sobre o tema, dentro da razoabilidade encontrada e permitida pela 

natureza semiestruturada da entrevista. As questões foram pensadas no âmbito de entrevista, 

portanto, pensadas para serem colocadas via oral, onde, se necessário, pudessem ser 

prestados esclarecimentos para clarificar o significado da questão. 

Apesar do principal propósito ser a contribuição para aprimorar o esquiço de proposta 

de método de desenvolvimento, ao ponto de o tornar gracioso e exequível, adicionalmente, 

tentou-se recolher informação que pudesse ser importante para entender outros problemas 

que prejudicassem a aplicação de acessibilidade digital. Foram definidos os seguintes 

objetivos específicos, relativamente ao esquiço de proposta de método de desenvolvimento 

de software: Identificar possíveis falhas; identificar possíveis omissões; aferir a sua 

exequibilidade. 

A interpretação feita com base nas categorias derivadas na análise de conteúdos, é 

apresentada de seguida. 

 

4.1.1.1. Considerações Gerais 

“Obviamente, se houver uma pesquisa estudada e se houver outras aplicações que 

façam a mesma coisa, etc., portanto, se houver alguma base de trabalho, a gente pode 
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aproveitar muita coisa para implementar a nossa parte. É assim com a parte de acessibilidade, 

como com qualquer outro requisito. Portanto, não vamos reinventar a roda…” 

Gestora de Projeto, Engenheira Coordenadora numa multinacional. Entrevista 16 

 

Ficou evidente a importância de promover uma boa comunicação entre quem 

desenvolve e quem vai usar as características de acessibilidade. Os comuns problemas de 

comunicação podem ser exacerbados pelas problemáticas a serem mitigadas, dado que são 

bastante invulgares e não fazem parte do quotidiano da maioria das pessoas. O que não se 

sente, dificilmente será lembrado, o que não se sabe, nem tem hipótese de ser esquecido. 

Aqui a documentação pode ter um papel relevante e, para tal, tem que estar acessível, de uma 

forma fácil. É importante treinar os programadores a pesquisar a documentação, assim como 

a explorar e a interpretar a mesma. 

 

4.1.1.2. Principais Causas da Falta de Acessibilidade 

Foram recolhidas e analisadas as principais causas da falta de acessibilidade digital, 

enunciadas pelos entrevistados. 

 

Categorias: Existem poucas ferramentas para testar a acessibilidade; A falta de 

formação na área é impeditiva; No software nativo é pior por haver menos 

gente a desenvolver; A acessibilidade falha sempre que há uma nova 

tecnologia ou atualização. 

Como o mencionado por um dos entrevistados, docente no ensino superior com mais 

de 20 anos de experiência na área da acessibilidade digital, uma das possíveis causas é a falta 

de ferramentas para testar a acessibilidade (entrevista 10). No entanto, o autor acredita que 

mesmo as já existentes ficam obliteradas pela falta de conhecimento de quem faz 

desenvolvimento e de quem ensina a desenvolver. É um facto que os mais modernos 

ambientes de desenvolvimento, sejam para Android, iOS, MacOS e Windows, trazem, 
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nativamente, várias ferramentas que ajudam a validar o desenvolvimento com atenção à 

acessibilidade digital. Por exemplo, o Android Studio alerta para falhas de acessibilidade, a par 

de outros tipos de problemas, providenciando formas de ir para a zona problemática do 

código, ou, no XCode da Apple, O Accessibility Inspector permite testar opções como 

tamanhos do Dynamic Type, cores invertidas, etc. Este IDE permite, ainda, realizar uma 

auditoria onde são encontrados problemas comuns e são sugeridas soluções. Nos sistemas 

operativos onde se pretende correr a aplicação, com facilidade se ativam ferramentas de 

acessibilidade que permitem validar o código no dispositivo hospedeiro. Por exemplo, no 

Windows 10 ativa-se e desativa-se o leitor de ecrã nativo, o Narrator, simplesmente 

pressionando as teclas crlt+Windows+enter. Na Web, a W3C é a referência, e no seu site 

podem ser encontradas várias ferramentas de testes de acessibilidade. Na verdade, apesar de 

não se poder afirmar que sejam populares, as ferramentas para aferir a acessibilidade digital 

vicejam desde os ambientes de desenvolvimento, passando pelos sistemas operativos, 

incluindo, ainda, diversos agentes de utilizador – e.g. Chrome, Firefox. 

Outro dos principais problemas sublinhados pelo mesmo entrevistado, mencionados 

por todos os outros, uns com mais e outros menos enfoque, é a falta de formação na área 

(Putnam et al., 2016). Aí, o entrevistado em causa levantou questões interessantes, que 

podem estar relacionadas. Foi dito que no software nativo a acessibilidade se apresenta pior 

do que na Web, uma vez que o desenvolvimento de software nativo implica uma maior 

complexidade no seu desenvolvimento – e.g. envolve compilação –, em contraste à Web, onde 

mais pessoas podem almejar o desenvolvimento, ou seja, é mais fácil desenvolver para a Web 

do que para ambientes nativos. Esta ideia, com a qual o autor concorda, pode ajudar a explicar 

o avanço em investigação na acessibilidade Web, contrariamente ao software nativo (Putnam 

et al., 2016), facto este com que o autor se tem confrontado, e publicado em artigos com 

revisão pelos pares no âmbito da presente investigação. O problema da falta de formação 

poderá ser difícil de mitigar, uma vez que as pessoas responsáveis terão de mudar as suas 

prioridades (Putnam et al., 2016), incluindo pessoas em posições estratégicas, como por 

exemplo, na A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 
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“(…) se houver necessidade de usar uma nova tecnologia a acessibilidade pode ficar 

para trás porque é o que acontece com as novas tecnologias ficando versões antigas mais 

acessíveis que uma mais recente.” 

Docente no ensino superior com mais de 20 anos de experiência na área da 

acessibilidade digital. Entrevista 10 

 

O entrevistado em causa alertou para algo que quem necessita da acessibilidade sente 

volta-e-meia: o facto desta falhar quando surgem novas tecnologias. De facto, o autor, apesar 

da sua experiência, confessa ansiedade sempre que acontecem coisas simples, como uma 

atualização de software, uma vez que a acessibilidade pode falhar, situação também apontada 

por outros autores (Meddaugh, 2017; Shinoara et al., 2018), e, como consequência, um 

software importante, ou mesmo todo o dispositivo, pode ficar inutilizado até chegar a ajuda 

adequada. Nestas situações – e.g. atualizações, novas tecnologias –, o aumento da formação 

e o conhecimento das ferramentas existentes, podem mitigar vários dos constrangimentos 

causados por estas situações. 

 

Categorias: Público alvo reduzido por ser considerado apenas o constituído por 

pessoas com deficiência; Time to market; Desconhecimento das guidelines de 

usabilidade e acessibilidade por parte das equipas de desenvolvimento. 

Outro entrevistado referiu como uma das principais causas impeditivas da 

implementação de acessibilidade digital, a ideia de que esta serve apenas pessoas deficientes 

(entrevista 11) (Savage, 2013). Lamentavelmente, o facto de a acessibilidade digital ter um 

impacto positivo na generalidade da usabilidade, característica bastante valorizada nos dias 

que correm, não estar a ser o suficiente para convencer os especialistas na área da User 

Experience (Couto, 2018; Nogueira et al., 2019), ou ainda as técnicas de Search Engine 

Optimization serem vicariantes às de acessibilidade digital (Leitner et al., 2016) – e.g. atributo 

alt de html bem aplicado –, não estarem a surtir efeito na área do Web Design, bem como a 

possibilidade de utilização de um mesmo website em ecrãs grandes e ecrãs pequenos, usando 
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técnicas sobreponíveis às de acessibilidade digital (Lee & Benbasat, 2004), pode indicar que a 

informação não é, ou está, patente, pelo menos de uma forma clara e, acredita o autor, 

demonstra que não está presente no subconsciente dos agentes, uma vez que estes não agem 

em conformidade com a informação disponível. A juntar a isto, é facto que a acessibilidade 

digital ajuda a população mais idosa a mitigar os efeitos nefastos da vetustez (Newell et al., 

2011; Savage, 2013; Leitner et al., 2016; Putnam et al., 2016; Fang & Truong, 2018; 

Katerattanakul et al., 2018), o que talvez não esteja interiorizado por quem encomenda e por 

quem faz software para venda. 

A questão dos benefícios económicos, que devia ser deixado para quem sabe discorrer 

sobre essa ciência social, pode ser abordada, leviana e modestamente, pelo autor, arriscando 

dizer que existe muito dinheiro envolvido no avultado número de pessoas com algum tipo de 

incapacidade (Lee & Benbasat, 2004; AbilityNet, 2008; Savage, 2013; Pascual et al., 2014; 

Leitner et al., 2016; Putnam et al., 2016; Katerattanakul et al., 2018; Song et al., 2018). 

O time to market, outra das questões apontadas como possível causa da problemática 

em debate, sem querer arriscar indolência, nem querendo ser despiciente, porque afinal, é de 

dinheiro que se está a tratar, poderá ser aplacada, acredita o autor. Para tal, há que apostar 

na qualidade inerente a um produto acessível, destacando as vantagens adquiridas (Savage, 

2013; Shinoara et al., 2018), que tornarão um produto “topo de gama”, tal como referiu uma 

entrevistada (entrevista 17). Esta aposta resultará em caso de estratégia de médio/longo 

prazo, com ganhos não imediatos mas progressivos e firmados, dado que poderá vir a ser um 

fator diferenciador positivo desse software (Katerattanakul et al., 2018), como referiu outro 

dos entrevistados (entrevista 26) . Sendo capaz de demonstrar exemplos concretos, pode 

almejar-se que um agente decisor tenha a capacidade para esperar tempo suficiente (Conway 

& Fitzpatrick, 2017) – período de recuperação do investimento –, e ver o seu investimento – 

e.g. investimento financeiro, investimento humano - chegar aos famígeros lucros (AbilityNet, 

2008) que guiam a sociedade moderna, ao mesmo tempo que a qualidade de um produto 

acessível chame a atenção do mercado que, como disse um entrevistado, ditará a 

implementação de acessibilidade: "Isso só vai acontecer se o cliente vir valor acrescentado 

nessa capacidade. Se o mercado não exigir, pode estar escrito em todos os livros que nunca 

vai ser feito. " Gestor de projeto numa multinacional (entrevista 14). 
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Outra das possíveis causas para a não implementação de acessibilidade digital 

alegadas por um entrevistado, é o desconhecimento dos standards de usabilidade e 

acessibilidade por parte das equipas de desenvolvimento (entrevista 11) e, acrescenta o autor, 

de quem as deveria ensinar. Nesta área, como o apontado por uma entrevistada, a enorme 

profusão de documentação é um problema (entrevista 3), bem como o apontado por outro: 

saber quais as maiores referências da área (entrevista 10). Estes problemas – i.e. 

desconhecimento das linhas orientadoras; excesso de documentação; maiores referências –, 

intentaram-se mitigar na “Ferramenta de Apoio à Prática”, publicada em artigos científicos 

com revisão pelos pares – que pode ser consultada na secção 4.2.2.do presente trabalho –, 

onde foram agregados, e discriminados, por tipo de projeto, os standards e guias considerados 

adequados, de acordo com as que foram consideradas as maiores referências. Esta 

ferramenta pode ser consultada na secção 4.2 – Alterações ao método. 

 

Categorias: não fazer análise de utilizadores e tarefas com um utilizador que precise 

de acessibilidade; Não desenvolver testes específicos para utilizadores com 

deficiência; Falta de métricas para avaliar tarefas com acessibilidade; Os 

produtos têm curta duração de vida. 

Outro entrevistado, docente no ensino superior e especialista em desenho de 

interação, apontou como uma das principais causas não fazer análise de utilizadores e tarefas 

com indivíduos que precisem de acessibilidade (entrevista 25). Este problema, 

aparentemente, é transversal a muito do desenvolvimento que é feito, e é, potencialmente, 

uma das principais causas pela usabilidade e acessibilidade claudicante numa miríade de 

projetos. 

Relativamente à acessibilidade para mitigar carências funcionais – assunto o qual 

recebe o enfoque deste escrito – uma possibilidade é expor os programadores, durante a sua 

formação, a pessoas com deficiências, o que acrescentará benefícios inauditos e, mais-ou-

menos, inescrutáveis (Ladner, 2015; Putnam et al., 2016; Shinoara et al., 2018), tanto de 

engenharia como sociais. 
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Outro dos principais problemas, apontados pelo entrevistado em questão, é a falta de 

testes específicos para pessoas com deficiência e o que isso pode implicar – e.g. métricas 

específicas para avaliar a acessibilidade de um projeto. Esta questão, será, eventualmente, 

visada em trabalho futuro. 

No entanto, será oportuno citar, e desenvolver, o comentário de um entrevistado: 

"(…) há muito aquela teoria e na web isso é comum que é as pessoas, os developers ou 

os testers acharem que conseguem pegar num leitor de ecrã e fazer os testes como se fossem 

um cego ou sei lá, pegar numa daquelas interfaces de switch e fazer, usar o computador como 

se fosse uma pessoa com mobilidade reduzida. Isso não é assim. Como aquela coisa que o 

pessoal que fica vendado e vai andar pela rua fora a experimentar como é ser cego. Não é a 

mesma coisa. Porque não tem as mesmas ferramentas e o mesmo treino e a mesma 

proficiência no uso do leitor de ecrã que terá um cego.” 

Engenheiro de software cego. Entrevista 31 

 

É relevante ter pessoas com deficiência a testar as funcionalidades, bem como dar 

noções aos engenheiros de software de como as pessoas com a deficiência que se pretende 

mitigar utilizam o software a desenvolver. Neste campo, foi revelador o episódio ocorrido 

durante a validação da proposta de método e que não estava a avançar. Havia um bloqueio 

mental apenas porque o programador, que estava a fazer a validação, não concebia a forma 

de um cego interagir com um teclado num ecrã tátil de um iPhone. Após uma rápida e simples 

demonstração, a validação avançou sem problemas e com sucesso. 

A curta duração de vida dos produtos foi um argumento apresentado por um dos 

entrevistados (entrevista 12) como outra possível causa da falta de acessibilidade digital. A 

afirmação ganha fundamento ao ter-se em conta o contexto profissional do entrevistado – 

gestor de projeto numa multinacional que desenvolve soluções à medida para a indústria –, 

facto que leva a considerar como solução viável a utilização e/ou desenvolvimento de 

elementos de interface com utilizador reutilizáveis e com características de acessibilidade. É 

motivador imaginar o avanço na inclusão social que esta possibilidade promoveria junto das 



 

73 
 

pessoas que beneficiam com a acessibilidade digital, ao permitir-lhes um acesso a mais postos 

de trabalho, ou a executarem as tarefas de uma forma mais eficiente. 

As questões da formação e da sensibilidade, por terem sido mencionadas por todos os 

entrevistados, algumas mesmo várias vezes ao longo das entrevistas, merecem um texto à 

parte. De resto, as possíveis causas mencionadas pelos entrevistados foram todas abordadas 

nesta secção, uma vez que, como faz sentido, na opinião do autor, são concomitantes e 

vicariantes entre si. 

No entanto, ficou absolutamente claro na cabeça do autor, que a principal causa da 

inexistência de níveis adequados de acessibilidade digital é a falta de noção do dinheiro que 

se pode ganhar e/ou como o fazer, através da acessibilidade digital. Portanto, o dinheiro é 

merecedor de um parágrafo dedicado, não por ser uma abstração benfazeja, talvez até 

mormente pestífera no contexto do assunto a ser tratado, mas tanto mais por ser o que 

governa o mundo onde vivemos, e ter sido mencionado por todos os entrevistados. “Lucro”, 

“Custos”, “Perder Dinheiro”, “Time to Market”, “O mercado não obriga”, foram expressões 

usadas que manifestam a relevância do dinheiro, sendo que seria um disparate, acredita o 

autor, enveredar pela moralidade, benevolência e compaixão. Apesar de se gostar de dizer 

que estes princípios distinguem os humanos e, acredita o autor, são o zénite da humanidade, 

são características existentes mas frequentemente soçobradas pelas mais simiescas, tornando 

as atitudes mais próximas do nadir, bastante afastadas dos discursos beatíficos. E, não só por 

isto mas também por isto, o autor não resiste, neste ponto, em inserir neste escrito uma 

citação de Aldous Huxley (1987), num dos seus ensaios de Regresso ao Admirável Mundo 

Novo: “Mas o indispensável não é indispensavelmente o desejável. O que é seguramente bom 

na esfera da economia, pode estar muito longe de ser bom para os homens e mulheres como 

eleitores ou até como seres humanos.” 

 

4.1.1.3. Requisitos de Software 

"(…) no início quando estamos a falar de programadores e pessoas que nunca fizeram. 

Que é uma novidade para elas. Na primeira vez que tentarem, vai demorar um pouquinho 

mais, não é? Mas é como tudo. É como estas APIs, é igual. É uma abordagem nova. Aprende-
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se. Claramente que nos projetos seguintes, nas fases seguintes já não vai ser uma dificuldade. 

É mais uma coisa como outra qualquer.” 

Gestor de Projeto numa multinacional. Entrevista 29 

 

Relativamente à acessibilidade estar patente nos requisitos, ficou claro que é 

fundamental e tem que ser pedido pelo cliente, de que nunca deverá passar a mensagem que 

a acessibilidade digital deixou de ser importante. É ainda necessário que seja um requisito 

bem definido, portanto, detalhado. 

A recolha de documentação relativa à acessibilidade é algo considerado importante, e 

potencialmente reciclável para projetos futuros – com as devidas atualizações –, sendo que 

em contextos excecionais pode ser contraproducente – e.g. investigação; invenção. 

Foi de concordância comum a ideia de que a acessibilidade deve ser implementada 

desde o início de um projeto (Shinoara et al., 2018), sendo que alguns entrevistados 

elencaram vantagens interessantes – e.g. facilidade na uniformização do código; melhorias na 

comunicação entre membros da equipa de desenvolvimento –, e ainda a recuperação do 

tempo extra que é despendido no início do projeto nas fases posteriores (Savage, 2013). Por 

exemplo, o trabalho de especificação poderá mitigar o venturo esforço extra em futuros 

projetos, e essa mitigação será incremental, ou seja, à medida que os conceitos forem 

apreendidos, os futuros projetos serão mais fáceis (Conway & Fitzpatrick, 2017). 

No âmbito de um mesmo projeto, um dos especialistas em acessibilidade 

entrevistados referiu que algumas das mitigações conseguidas com o trabalho executado nos 

passos iniciais podem materializar-se em testes bem definidos e, desta forma, evita-se testar 

a acessibilidade tardiamente.  

Engenheiro de Reabilitação, com deficiência. Entrevista 19 
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4.1.1.4. Testes de Software 

Relativamente a testes de utilização no software, os entrevistados, na sua maioria, 

mostraram-se conscientes de vários desafios, tanto aos testes propriamente ditos, como à sua 

documentação de apoio – i.e. guião de testes. 

 

4.1.1.5. Guião de Testes 

"(…) a menos que haja um especialista de acessibilidade, eu julgo que atualmente as 

equipas não estão preparadas para criar esse tipo de documentação.” 

Gestor de Projeto, Engenheiro Coordenador numa multinacional. Entrevista 9 

 

Embora que não seja totalmente impossível no caso de existir treino e experiência, em 

princípio, uma equipa de desenvolvimento dificilmente será capaz de elaborar um guião de 

testes adequado a testar a acessibilidade de uma funcionalidade. As dificuldades inerentes a 

uma deficiência são tão particulares (Putnam et al., 2016) que, às vezes, até a própria pessoa 

que tem a deficiência é surpreendida. O próprio autor, multideficiente, é frequentemente 

surpreendido com a necessidade de utilizar atalhos de teclado disponibilizados pelo leitor de 

ecrã que necessitam de uma combinação de teclas impossíveis de executar devido a 

limitações que tem na sua mão direita.  

Genericamente, os entrevistados consideraram que tal guião seria muito importante 

para aferir a eficácia da acessibilidade implementada (Savage, 2013), e entender, através de 

um método compreensível e eficiente, que alterações devem ser efetuadas, ou que 

melhoramentos podem ser feitos, de uma forma o mais determinística possível. 

 

4.1.1.6. Documentação de Apoio para Elaborar Guião de Testes 

“(…) a menos que haja realmente especialistas nas equipas, com skills específicos nesse 

ponto da acessibilidade, sem haver esse guião, eu diria que tudo o que for feito estará, à 
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partida… sofrerá de imensos, imensos problemas. Estará sujeito à sorte de aquilo estar bem 

ou não.” 

Gestor de Projeto, Engenheiro Coordenador numa multinacional. Entrevista 9 

 

Em reação à hipótese de existir um documento de apoio para elaborar um guião 

adequado a testar a acessibilidade digital, embora alguns dos entrevistados tivessem 

desvalorizado tal documento, alegando que não vai ser lido, a larga maioria concordou que 

seria importante existir um documento que ajudasse a desenvolver um guião de testes; o 

documento que poderia estar organizado por perfil de deficiência a mitigar, disponível para 

consulta. A maior parte dos entrevistados mostrou entusiasmo por tal sugestão, e 

providenciaram propostas – e.g. acessibilidade por perfil de pessoa com deficiência; 

documento validado por pessoas com a deficiência; utilizar o documento para a formação de 

pessoas. 

 

4.1.1.7. Testes com Pessoas com Deficiência 

“(…) havia alturas na minha vida que eu não ia fazer, porque se ganhasse mais de 60 

euros por mês, ficava sem a reforma.” 

Engenheiro de Reabilitação, com deficiência. Entrevista 19 

 

Embora muitos dos entrevistados não entendessem a contratação de uma pessoa com 

deficiência como um problema, aparentemente, pensavam na parte do preconceito. As 

questões monetárias e a franca possibilidade da pessoa com deficiência estar limitada na 

valorizada característica de se ser multifacetado, podem representar entraves à sua 

contratação, como mencionaram vários entrevistados. No entanto, ficou patente que existem 

realidades que, como é normal, uma vez não vividas, contêm idiossincrasias que não emergem 

nas mentes mais perspicazes (Putnam et al., 2016), como, por exemplo, as diferentes 

dificuldades vividas pelas pessoas com deficiência nas suas deslocações, nos locais de 
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trabalho, nas limitações tributárias e ao nível de reforma e/ou pensões e nas limitações com 

um possível mau funcionamento de uma tecnologia de apoio como um leitor de ecrã – e.g. 

instalação corrompida; sistema operativo com problemas; aplicação a testar com problemas 

situacionais. Problemas elencados apenas por quem vive ou está próximo destas realidades. 

 

4.1.1.8. Documentação Relativa à Acessibilidade Digital de um Projeto 

Uma vez que, como disse uma entrevistada “A urgência não se compadece com a 

manutenção da acessibilidade.” (Entrevista 4), é muito importante documentar a 

acessibilidade tal como todos os outros requisitos. Desta forma, durante a fase de evolução, 

a acessibilidade terá menos hipóteses de ser deixada para trás, ou de sofrer uma alteração 

que a torne incoerente com o que existe no resto do software. Tal provocaria uma disrupção 

na usabilidade, situação que poderá ser crítica para uma pessoa com deficiência. O abandono 

da acessibilidade é tão mais provável quanto menos for o comprometimento da equipa com 

a mesma. No caso de não existir documentação reunida e/ou produzida durante o 

desenvolvimento, a probabilidade da acessibilidade ser deixada para trás é elevada, de acordo 

com vários entrevistados, especialmente se a equipa da fase de evolução for diferente da de 

desenvolvimento. 

Nesta altura ficaram patentes diferentes visões entre os entrevistados e, mesmo entre 

pessoas da mesma empresa, o que talvez não seja estranho, se se tiver em conta que gestores 

de projeto têm abordagens diferentes, podem usar diferentes métodos de desenvolvimento, 

e podem desenvolver produtos diferentes para mercados diferentes – e.g. a acessibilidade 

nunca seria abandonada; a acessibilidade quase de certeza que seria abandonada. 

 

4.1.1.9. Alertas 

Os entrevistados lançaram alguns alertas interessantes, vários que foram novidade 

para o autor e que indiciaram ter origem nas suas experiências pessoais. Esses alertas serão 

abordados nesta secção. 
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Categoria: Avanços científicos. 

Reagindo ao facto da maioria das GUIs atuais, nativas e standard, já contemplarem as 

soluções de usabilidade e acessibilidade desejáveis em grande parte dos casos, um 

entrevistado referiu que “[e]mbora as soluções já existam, é possível fazer as interações de 

várias maneiras de forma a garantir que o utilizador execute a tarefa da maneira mais 

eficiente possível” – frase reconstruída para tornar a ideia mais clara e redução na prolixidade 

entrevista 25. O entrevistado tinha em mente o avanço científico, provavelmente por ser 

docente, investigador e inventor, especialista em desenho de interação. É facto que as 

técnicas de acessibilidade existentes não devem ser impeditivas da evolução. Se assim fosse, 

por exemplo, não existiriam os modernos leitores de ecrã para ecrãs tácteis. Mais, no 

momento em que este escrito está a ser redigido, o autor não poderia ter a esperança de usar 

de uma forma graciosa a realidade aumentada, que ameaça vir a tornar-se parte do 

mainstream a curto prazo. 

 

Categoria: Diferentes parceiros aplicacionais. 

Outra entrevistada chamou à atenção para o software modular, que pode ter 

diferentes componentes desenvolvidos por diferentes “parceiros aplicacionais” (entrevista 

17). Esta lembrança terá como base o facto da entrevistada trabalhar numa empresa que 

comercializa soluções de um conhecido software de gestão. O alerta descrito enfatiza a 

necessidade de boa comunicação e aplicação de standards, ao passo que evidencia uma 

possível vantagem da acessibilidade, uma vez que os standards usados na aplicação de 

acessibilidade digital podem ser um auxílio na padronização dos diferentes módulos – 

módulos do software a ser desenvolvido –, bem como ajudar numa comunicação clara e 

efetiva entre equipas de desenvolvimento. 

 

Categorias: No software à medida, é efetuado um estudo caso a caso para todas as 

funcionalidades; Os benefícios fiscais variam entre países e o mercado é 

global; O software é feito para passar nas verificações de certificação e na 
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prática não corre; A certificação é frequentemente feita através de testes e o 

software é feito para enganar os testes. 

Um entrevistado referiu que no software à medida é efetuado um estudo caso a caso 

para todas as funcionalidades (entrevista 14). Este alerta, provavelmente, prende-se com o 

facto de ser gestor de projeto numa multinacional que faz software à medida para a indústria, 

com um mercado bastante alicerçado no estrangeiro. Será relevante acrescentar que este 

entrevistado, durante a entrevista, indiciou ser um polímata iconoclasta. Este alerta reforça a 

ideia de que é importante reutilizar, sempre que possível, componentes de interface com o 

utilizador e com características de acessibilidade digital já implementadas. É evidente para o 

autor que haverá muitas situações onde tal não é possível, mas a tentativa não deve, contudo, 

deixar de existir arriscando benefícios futuros e/ou surpreendentes (Shinoara et al., 2018). 

Este entrevistado, reagindo à ideia de possíveis benefícios fiscais, alertou para o facto dessas 

políticas variarem entre países e o mercado ser global, sendo, portanto um possível benefício 

que varia consoante a geografia. Alertou, ainda, para os problemas de uma possível 

certificação para a acessibilidade, avisando que o software passaria a ser feito a pensar em 

certificar-se nos testes, e que na prática, isso não iria ser uma garantia. Acrescentou ainda 

que, frequentemente, esse tipo de certificação é feito de forma automática, e que o software 

é feito para enganar os testes – como ficou demasiado evidente, por exemplo, com os testes 

de emissões de gases e partículas poluentes na indústria automóvel. Estes alertas expõem um 

motivo que dá força a ideia de que a validação deve ser feita por peritos. 

 

Categorias: O conhecimento do que é acessível pode variar entre agentes; Quem vai 

implementar a acessibilidade poderá não ter conhecimento para interpretar 

a documentação; A recolha envolve uma pesquisa; É necessário perceber o 

que é a acessibilidade. 

Outro entrevistado alertou para questões pertinentes, que terão a ver com a sua 

posição como diretor da área de projetos numa multinacional, bem como a sua docência na 

área de projeto de informática no ensino superior (entrevista 6). Este entrevistado alertou 

para a questão de que a definição de acessibilidade pode variar entre agentes. Sem dúvida 
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que clarificar o do que se trata é, absolutamente e sem margem para dúvida, fundamental. O 

autor relembra frequentemente um episódio demonstrativo de como a linguagem pode ter 

significados tão diferentes entre pessoas; quando uma vez numa empresa onde trabalhava, 

ao dar assistência técnica a uma colega que se encontrava sentada na mesma ilha de 

secretárias, sem sucesso na abordagem, e sem motivo aparente, finalmente reparou que 

como reação à instrução “carregue na tecla do Windows + R”, a colega clicava no botão iniciar 

do Windows e pressionava a tecla R. 

Ainda no campo da compreensão, onde um fraco alfabetismo funcional, aliado à 

complexidade dos standards relativos à acessibilidade, será um problema a enfrentar para 

chegar ao sucesso, o entrevistado levantou a questão “Quem vai implementar a acessibilidade 

terá conhecimento para interpretar a documentação?”. Esta questão é sensível e é transversal 

a várias áreas do saber, sendo que a única coisa que pode ser escrita nesta investigação, é 

que, de facto, será importante o “ver para crer”. 

Relativamente à recolha de documentação referente à acessibilidade digital, o 

entrevistado alertou para a possibilidade da necessidade de efetuar uma pesquisa e, ainda, 

para a necessidade de entender o que é a acessibilidade digital. Estas questões, que podem 

ser problemáticas, terão resposta a médio/longo prazo, acredita o autor, caso a acessibilidade 

digital esteja presente, e se mantenha, nos currículos académicos. 

 

Categorias: Verificar a evolução da documentação; Garantir que toda a gente sabe 

que há informação; Garantir que toda a gente sabe que a documentação 

evoluiu; Ter documentação facilmente acessível; A documentação recolhida 

num projeto servir noutro. 

Outro entrevistado alertou para a necessidade de verificar e atualizar a documentação 

relativa à acessibilidade utilizada por uma empresa, garantir que todos sabem que houve 

atualizações na documentação e, mais crítico, garantir que todos sabem que a documentação 

existe e está disponível (entrevista 24). 
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Este entrevistado revelou ter um apurado sentido nas dificuldades de comunicação, 

talvez por ter uma posição de relevo, diretor de experiência de utilizador numa multinacional, 

a qual produz software à medida para um target bastante focado, cooperando com várias 

empresas relevantes a nível mundial. Este entrevistado afirmou debater-se com questões com 

os painéis – painéis neste caso: conjunto de pessoas que decidem onde aplicar os diferentes 

investimentos num determinado projeto –, o que indicia que é uma das pontes entre 

decisores, equipa de desenvolvimento e utilizadores do software. De facto, o autor já 

presenciou, e participou, no desenvolvimento de funcionalidades para uma plataforma de 

gestão feita à medida, destinadas a melhorar a produtividade de funcionários, e que depois 

de terem sido postas em produção não eram utilizadas. Aparentemente, quem pensava e 

encomendava as funcionalidades, esquecia-se de informar os utilizadores que as ferramentas 

se encontravam disponíveis. Estes problemas de comunicação, afiguram-se comuns e podem 

ter consequências graves – e.g. falta de coerência na usabilidade e acessibilidade; desperdício 

de recursos. 

A solução, cuja aplicação pode enfrentar dificuldades, passaria pela criação de um 

repositório de conhecimento, simples, fácil de usar e de atualizar, e que não deixasse margem 

para dúvidas quando fosse atualizado. Esta solução permitiria reutilizar a informação entre 

projetos, indo ao encontro de alertas levantados por outros entrevistados – e.g. ter 

documentação facilmente acessível; a documentação recolhida num projeto servir noutro. 

 

Categoria: Os clientes pedem para os sites serem indexados pelo Google. 

Um entrevistado freelancer, que desenvolve Websites, referiu que os clientes pedem 

para os seus Websites serem indexados pelo Google (entrevista 1). A acessibilidade Web 

facilita a indexação dos Websites pelo motor de busca (Leitner et al., 2016). Esta vantagem 

poderá ser utilizada para motivar o mercado a pedir acessibilidade digital. 
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Categorias: Deixar cair a acessibilidade; Fazer uma coisa qualquer para enganar um 

cliente que se saiba que não a vai conseguir testar. 

Outro entrevistado freelancer, que desenvolve sobretudo para back-end, que indiciou 

ser um grande iconoclasta com valores sociais bastante proeminentes, em conformidade com 

o discurso durante a entrevista e também com os contactos posteriores – o entrevistado 

revelou muito interesse na área e contactou o autor a posteriori –, alertou para a possibilidade 

de uma equipa/empresa/programador poder deixar cair a acessibilidade ou fazer qualquer 

coisa para enganar um cliente que se saiba que não vai conseguir testar (entrevista 21). 

Este alerta enfatiza a necessidade não só de formar civicamente a sociedade, mas, 

também, de prover o mercado de meios que permitam testar, de forma efetiva, as 

características de acessibilidade digital e, ainda, a vantagem de ter ao dispor alguém 

verdadeiramente treinado (Conway & Fitzpatrick, 2017; Shinoara et al., 2016; Song et al., 

2018), a fim de evitar fraudes. Neste campo, o standard europeu EN 301 546 pode dar um 

grande contributo, uma vez que explica as necessidades de cada uma das deficiências a 

mitigar, e é provida de informação preciosa para desenhar e executar testes às 

funcionalidades com acessibilidade digital. 

 

4.1.1.10. Problemas Apresentados pelos Entrevistados durante o 

Desenvolvimento da Entrevista 

De seguida são elencados e comentados os problemas que foram mencionados pelos 

entrevistados durante o desenvolvimento da entrevista. 

 

Categoria: Não há preocupação. 

O facto da questão da preocupação ser levantada, indicia que os decisores não têm 

acesso à informação disponível, não estão sensíveis a ela, ou uma mistura de ambas as coisas. 

De qualquer forma, a sensibilização e divulgação de informação são, sem dúvida, questões 

chave, que podem ser mitigadas com a produção de mensagens curtas e de fácil partilha, bem 
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como com um maior entrosamento das questões da acessibilidade digital durante a formação 

académica. 

 

Categoria: Prioridade de implementação de requisitos. 

As questões da priorização da implementação de requisitos podem ser mitigadas com 

uma divulgação, clara, das vantagens da acessibilidade. Como mencionou um dos 

entrevistados, com larga experiência na área, “a acessibilidade será implementada tanto 

quanto se compreender o benefício desta” (entrevista 10). 

 

Categorias: Requisitos pouco claros; Demasiada ambição na acessibilidade pedida; 

Validação enviesada. 

Vários entrevistados mencionaram a questão do detalhe do requisito de software, na 

fase de especificação. De facto, escrever que o software tem que ser acessível torna o objetivo 

vago e praticamente inatingível, sendo, portanto, naturalmente desmotivante. Desta forma, 

entende-se que um requisito deve ser claro quanto a dificuldade que pretende mitigar e, se 

possível, mencionar tecnologias com as quais deve ser compatível – e.g. palete de cores 

adequada a pessoas com daltonismo; interface com o utilizador compatível com software 

leitor de ecrã; utilização da UI Automation. Desta forma será possível fazer uma estimativa do 

tempo de implementação do requisito, bem como preparar testes ao software, a fim de testar 

o/s requisito/s referentes à acessibilidade. Sem testes definidos, a acessibilidade digital ficará 

bastante exposta à possibilidade de testes enviesados, questão levantada por alguns dos 

entrevistados, assim como a testes tardios, que poderão comprometer o objetivo do requisito, 

como alertou um dos entrevistados, Engenheiro de Reabilitação (entrevista 19). 

 

Categoria. Demasiado esforço. 

Apesar de alguns dos entrevistados terem indiciado que as suas ideias estariam 

enviesadas pela influência de alguns mitos – e.g. parcas e pouco facilitadoras ferramentas; 
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falta de documentação –, é um facto inexpugnável que a acessibilidade, a par de qualquer 

outra coisa, envolve esforço. No entanto, é significativamente menos do que o que alguns dos 

entrevistados acreditavam ser necessário. Em muitas situações, basta seguir as boas práticas 

e, como disse o engenheiro de software cego entrevistado, “não inventar” (entrevista 31), e 

se não se fizer nada, o software fica acessível.  

 

Categorias: O software não tem o aspeto de acordo com as HIG para se diferenciar; 

O objetivo principal é atingir o grande público. 

O facto das HIGs serem um facilitador de facilidade e, por conseguinte, melhorarem a 

usabilidade, pode ser travado pela vontade de diferenciar o software, diferenciação 

mencionada por uma entrevistada (entrevista 4), diferenciação essa que, empiricamente 

verificável, se sabe existir. 

A questão dos programadores pretenderem atingir o grande público fez sentido do 

ponto de vista económico, o que leva à conclusão da necessidade de mostrar as vantagens 

(Savage, 2013), do mesmo ponto de vista.  

 

Categoria: A acessibilidade é uma coisa feita a posteriori. 

Foi mencionado que a acessibilidade é implementada a posteriori (entrevista 4), o que 

é um erro complicado (Shinoara et al., 2018), que pode comprometer a própria acessibilidade, 

uma vez que reconverter um projeto existente, em alguns casos, pode ser de todo impossível 

(Grieves & Kaneko, 2009). 

 

Categoria: Fazer interfaces alternativas. 

O engenheiro de software cego mencionou as interfaces alternativas como um 

problema (entrevista 31). De facto, o autor concorda e confessa uma somatização 

desagradável no estômago de cada vez que ouve falar nessa abordagem, que se chama 
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Ableism Design. Esta abordagem foi brevemente mencionada na secção relativa ao EN 301 

549. 

 

Categorias: Vão existir dificuldade nos primeiros projetos; Um especialista a 

acompanhar todo o projeto é importante; Orçamento baixo; Falta de 

recursos. 

Alguns dos problemas apresentados pelos entrevistados são transversais a toda a 

disciplina de engenharia de software – e.g. ter um especialista a acompanhar todo o processo; 

dificuldade acrescida nos primeiros projetos. Contudo, as preocupações na área da 

acessibilidade são acrescidas por ser uma área onde viceja um desconhecimento 

desconcertante – e assustador para quem sente a necessidade da acessibilidade digital –, uma 

vez que dificuldades acrescidas nos primeiros projetos, é algo que acontece, invariavelmente, 

seja com que tecnologia for. Porém, o autor acredita que ao emergirem as vantagens da 

acessibilidade digital, obscuras para muitas pessoas, e não interiorizadas por outras tantas, a 

acessibilidade digital pode tornar-se mesmo numa boa surpresa (Shinoara et al., 2018). Essa 

possível surpresa poderá constituir um fator que ajude a mitigar outro dos problemas 

abundantemente mencionados, transversal à engenharia de software: a falta de recursos. 

 

Categorias: A equipa toda tem que estar preocupada; Tem que haver autorização. 

Um dos entrevistados referiu que terá de haver um comprometimento de toda a 

equipa e referiu a necessidade de autorização para implementar acessibilidade (entrevista 1). 

Estas preocupações têm muita razão de ser, uma vez que a acessibilidade digital, amiúde, não 

é percetível através da visão, sentido privilegiado pelos humanos, o que faz com que o que 

não seja visível possa, com facilidade, ser deixado de lado, ou, a ser produzido, ter resultados 

pífios. 
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Categorias: Saber onde ir buscar os requisitos de acessibilidade; Saber onde ir buscar 

os standards de acessibilidade; Saber quais são os standards a cumprir; Saber 

quais são os melhores standards disponíveis; Aceitar os standards 

internacionais; Ter ferramentas para fazer a validação dos requisitos; Ter a 

informação facilmente disponível; Existe demasiada documentação. 

 

“…(…) entender a própria linguagem utilizada nas normas nem sempre é fácil.” 

Docente no ensino superior com mais de 20 anos de experiência na área da 

acessibilidade digital. Entrevista 10. 

 

A questão da complexidade da documentação foi referida apenas por um reduto dos 

entrevistados. No entanto, era um reduto dos entrevistados que estava a par da existência 

desta documentação. Um dos entrevistados foi mais longe e mencionou a falta de clareza das 

normas, portanto, standards, questão levantada numa pergunta aberta – “tem mais alguma 

coisa que gostasse de dizer sobre…”. Foi, porventura, o entrevistado maior conhecedor da 

área (entrevista 10). O reduzido número de comentários sobre a normalização na área indicia 

o grande desconhecimento existente relativo a acessibilidade digital. De facto, a linguagem e 

extensão utilizada nos standards referentes à acessibilidade, por si só, é um problema de 

acessibilidade – não digital –, sendo um entrave à acessibilidade digital. O autor tentou mitigar 

este problema – sabendo que não o resolveu, apenas o mitigou – com a “Ferramenta de Apoio 

à Prática”, secção 4.2.2. deste escrito. 

 

4.1.1.11. Questões Focadas no Desenvolvimento 

Das entrevistas resultaram recomendações interessantes, relativas ao 

desenvolvimento de software com acessibilidade digital. Essa análise é apresentada de 

seguida. 
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“Sou gestor de projeto num projeto de front-end: nós temos no nosso processo, faz 

parte da especificação de cada um dos requisitos o seu desenho em termos de interface. Acho 

que para o produto ter acessibilidade para pessoas com incapacidade tem que fazer parte 

desse processo, quando sai do user experience, tem que vir especificado sobre como será 

feito.” 

Gestor de Projeto numa multinacional. Entrevista 14 

 

Relativamente aos requisitos de software, foi possível perceber, durante as 

entrevistas, que é de extrema importância serem detalhados, tanto quanto possível – 

explicitar que tem que ser acessível informando o nível de acessibilidade e respetivo detalhe 

– e.g. compatível com determinada tecnologia de assistência; compatível com determinada 

API. A título de exemplo, um entrevistado referiu que o requisito tem "de ser smart e portanto 

tem que ter a abrangência necessária, estar limitado no tempo, estar limitado em termos de 

âmbito, tem que ser tangível… enfim, tem que estar concreto para ser trabalhado de forma 

efetiva." – diretor da área de projetos de uma multinacional e docente na área de projeto de 

informática no ensino superior (entrevista 6). Vários entrevistados referiram que se assim for, 

será possível desenhar testes de aceitação de uma forma efetiva (entrevista 24). É de salientar 

que a documentação de um projeto, quando existe, deve incluir a acessibilidade digital, e, a 

par de qualquer outro requisito, deve começar a ser registada desde início. 

É, no entanto, interessante notar um alerta dado por um dos entrevistados, que 

afirmou que um levantamento de requisitos para orçamentação pode tornar-se inútil por 

causa do avanço da tecnologia, caso este seja feito com vários meses de antecedência 

(entrevista 14). No entanto, o contexto deste gestor de projeto é o software à medida na 

indústria global, ou seja, um contexto muito particular. Ainda na senda da documentação 

produzida desde o início, foi referido que o risco de deixar a acessibilidade digital sem 

continuidade deverá diminuir caso esta esteja patente na respetiva documentação, 

especialmente se na fase de evolução/manutenção a equipa for diferente, facto que, segundo 

o apurado, acontece com frequência. É importante referir que o levantamento de requisitos 

referentes à acessibilidade, bem como a seleção da documentação correspondente, não 
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invalida a prática de juntar e alterar requisitos à medida que o ciclo de vida do software 

avança. Dois dos entrevistados levantaram a questão de que no que diz respeito à recolha de 

documentação relativa à acessibilidade (entrevistas 6 e 14), é “exequível apesar de considerar 

que mesmo nessa área, do ponto de vista de formação no nosso país não existe formação 

suficiente para fazer um bom trabalho. A única maneira de ela ser feita é ser colocada nos 

requisitos." (entrevista 14), o que, de uma forma constrangedora, vai ao encontro da ideia do 

autor, que lembra uma situação, onde um competente, simpático e generoso docente do 

ensino superior lhe disse que achava não ser necessário haver formação específica sobre 

acessibilidade digital, apesar de considerá-la importante. 

Existem vários fatores que podem influenciar os requisitos de acessibilidade, sendo 

que, após as entrevistas, o autor identifica como crítico o “antes da definição da plataforma” 

e “depois da definição da plataforma”, uma vez que a abordagem pode mudar completamente 

– e.g. desenhar com componentes gráficos standard da plataforma ou não. 

A especificação de software, levantamento de requisitos, pode condicionar o 

desenvolvimento futuro – e.g. plataforma onde corre o software; periféricos –, e vice-versa, 

variando consoante, por exemplo, o produto a ser produzido, condições disponíveis e método 

de trabalho a ser seguido pelo gestor de projeto, como alertou um dos entrevistados 

(entrevista 12). 

Durante as entrevistas foram identificados alguns tipos de projeto, onde se pode 

aplicar a informação patente na “Ferramenta de Apoio à Prática – i.e. global; à medida; 

modular; indústria; serviços; massas. O autor arrisca a sobranceria de afirmar que existem 

vários outros tipos de produto, especialmente com o advento de tecnologias novas e/ou 

emergentes.  

 

4.1.1.12. Tecnologias de Apoio no Desenvolvimento de Software com 

Acessibilidade Digital 

 “…(…) às vezes as pessoas nem conhecem as normas de acessibilidade nem conhecem 

as tecnologias de apoio que as pessoas com deficiência utilizam. A conjugação desses dois 
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fatores pode suscitar alguma perplexidade. Até que ponto é que têm que introduzir muitas 

funcionalidades ou mesmo imaginar que alguém com uma grande incapacidade ou que não 

vê ou que não pode mexer as mãos, como é que vai interagir com aquilo? “ 

Docente no ensino superior com mais de 20 anos de experiência na área da 

acessibilidade digital. Entrevista 10 

 

É, sem dúvida, importante que quem desenvolve conheça as tecnologias de assistência 

disponíveis, as suas funcionalidades, o que permitem, quais as dificuldades que mitigam e, 

sobretudo, o que necessitam para funcionar (Savage, 2013). Desta forma, muitas equipas de 

desenvolvimento – mesmo equipas unipessoais – poderão ajustar os seus requisitos para 

explorar uma tecnologia de assistência, afastando tanto quanto possível o Ableism Design, 

que não apresenta grandes vantagens, ao contrário, tem consequências complicadas 

(Shinoara et al., 2016; 2018), ao passo que quebrará alguns mitos e, é convicção do autor, 

facilitará o desenvolvimento em muitas situações – e.g. escolha de componentes standard 

gráficos por oposição a desenvolver componentes de raiz – ou vice-versa –, funcionalidades 

específicas para a acessibilidade – ou não. Esta questão vai ao encontro do expressado por um 

dos entrevistados, que apresentou como problema o custo da implementação de ferramentas 

de acessibilidade (entrevista 22), indiciando ter o Ableism Design em mente durante a 

entrevista. 

 

"(…) eu acho que fundamentalmente o que acontece é que não existe uma 

preocupação, aquando da definição dos requisitos, de definir requisitos que tenham a ver com 

a acessibilidade, para que depois seja possível verificar que esses requisitos foram 

corretamente implementados.” 

Docente no ensino superior na área de engenharia de software, com especialização 

em testes de software. Entrevista 15 
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Relativamente aos testes, alguns dos entrevistados expressaram ideias que vão ao 

encontro de alguns métodos de trabalho, dados a entender por alguns gestores de projeto e 

engenheiros de software durante as entrevistas - explicar os critérios para os testes de 

acessibilidade logo nos requisitos; incluir os testes de acessibilidade nos testes de aceitação. 

Estas sugestões, a título de exemplo, vão ao encontro da ideia de um diretor de 

experiência de utilizador de uma multinacional que disse “se nós temos, já na fase da 

especificação, e se temos na documentação de fornecedores, alguma orientação do que deve 

ser feito para garantir a acessibilidade, então eu diria que, com base nessa documentação e 

nos critérios de aceitação que foram definidos para os requisitos, as equipas de qualidade de 

software deveriam ser capazes de pegar nisso e fazer a especificação dos testes. … ou seja, 

tenho os meus critérios de aceitação e para além, obviamente, de toda a qualidade de isenção 

de bugs, o que nós fazemos é validar se as nossas funcionalidades cumprem esses critérios” 

(entrevista 24) portanto, que liga com a ideia de que um requisito deve ser tão detalhado 

quanto possível. Se as circunstâncias supramencionadas forem respeitadas, a ideia geral, 

expressada pelos entrevistados, de que uma equipa de testes comum sem a presença de um 

especialista na área da acessibilidade não conseguirá fazer um guião de testes adequado a 

testar uma característica de acessibilidade digital, poderá ser mitigada. Contudo, o que disse 

um entrevistado docente no ensino superior e com mais de 20 anos de experiência na área da 

acessibilidade, que afirmou que as equipas típicas não serão capazes “por causa das 

surpreendentes idiossincrasias das pessoas com deficiência, bastante variáveis” (entrevista 

10), não deve ser descurado, e como afirmou uma entrevistada “Por mais que eu faça o 

esforço de imaginar algumas coisas, há de certeza um monte de detalhes que me vão passar 

ao lado, por isso é que estou a dizer que incluir uma pessoa dessas nessa fase seria importante. 

Nós passamos todos pelo mesmo, só que no seu caso tem três camadas, para identificar de 

onde vem o bug, e nós provavelmente só questionamos a aplicação" (entrevista 16) – pessoa 

dessas é uma pessoa com deficiência – as três camadas mencionadas eram o sistema 

operativo, a aplicação com acessibilidade digital e o software leitor de ecrã. Neste ponto o 

autor acha importante elencar os motivos apresentados pelo engenheiro de software cego 

entrevistado (entrevista 31), como explicação para um guião pífio para testar acessibilidade 

digital: i.e. não têm as mesmas ferramentas; não têm o mesmo treino; não têm a mesma 

proficiência; distinguir entre erro de acessibilidade da falta de proficiência do uso de uma 



 

91 
 

tecnologia de apoio e de uma falha da tecnologia de apoio. Ou ainda, por outro entrevistado, 

gestor de projeto numa multinacional, “a documentação é feita e não é lida” (entrevista 14). 

Mesmo se não for lida por muita gente, é convicção do autor que não se deve deixar de tentar. 

 

4.1.1.13. Sensibilidade 

A sensibilidade foi um tema recorrente durante todas as entrevistas. Por isso, este 

escrito tem uma secção própria dedicada ao tema. 

 

"(…) iria ser bastante complicado, porque para além de não haver ninguém com 

experiência nessa área, é algo que também… nós não temos essas dificuldades, portanto 

facilmente nos esqueceríamos de muitos casos. "  

Engenheiro Sénior numa multinacional. Entrevista 5 

 

Algo de idêntico assentimento entre os entrevistados, e que durante cada entrevista 

foi muitas vezes mencionado, foi a questão da sensibilidade – entenda-se sensibilidade como: 

capacidade de sentir e estar alerta para as questões mitigadas pela acessibilidade digital. 

 

 “(…) não é só falta de vontade, é falta de consciência.” 

Gestora de Projeto, Engenheira Coordenadora numa multinacional. Entrevista 16 

 

Será interessante examinar alguns curiosos comentários, como o de um gestor de 

projeto de uma multinacional que diz que acontece "deixar-se para segundo plano esse tipo 

de preocupações, porque na maior parte dos casos, os sistemas serão para ser usados por 

pessoas que não têm qualquer tipo de dificuldades de acessibilidade, portanto eu diria que, 

imaginemos, em se calhar 90 ou 95% dos casos é para ser usado por pessoas que não têm esse 
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tipo de problemas. Logo, acaba-se por de certa forma menosprezar a outra percentagem, que 

também poderia usar. " (entrevista 9). 

Assumindo que as percentagens podem ter um fundo de verdade, dada a 

generalização e a falta de especificação desse tipo de problemas, vale a pena levantar as 

questões: Será que se o software fosse acessível a percentagem de utilizadores de 10%, ou 

5%, não subiria? Não seria interessante ter o proveito dessa percentagem de pessoas como 

potenciais utilizadores? O autor relembra o espanto de inúmeras pessoas que, ao longo da 

sua vida – da vida do autor –, mostraram espanto ao vê-lo a executar tarefas banais ao 

computador – apenas possíveis devido à acessibilidade digital –, espanto ao saber das 

conquistas em propriedade industrial – patente e modelo de utilidade, também possível 

graças a acessibilidade digital das suas ferramentas de trabalho e, sobretudo, devido às 

capacidades dos smartphones modernos que os tornam uma ótima tecnologia de assistência, 

ajudando a resolver algumas questões da vida diária, etc. Coisas que para o autor representam 

algo de importante, mas nunca justificariam o espanto demonstrado por algumas pessoas. E 

relembra, para com isto fazer emergir a ideia de que muitas coisas que nos parecem 

impossíveis, extraordinárias, fantásticas, incríveis, e sujeitas a outra adjetivação do género, 

muitas vezes não o são. E, para perceber que não, bastaria apenas conversar e/ou observar a 

pessoa certa. A título de exemplo, o autor lembra que no final de uma entrevista a um gestor 

de projeto de uma multinacional, o entrevistado se lembrou que tinham um cliente incrível, 

que não tinha braços, dava banho ao filho e tudo, usava o computador com os pés, e apesar 

de não terem cuidado nenhum com a acessibilidade do software, o cliente continuava a usá-

lo. Será que o cliente é assim tão incrível? Sem querer colocar em causa o mérito do cliente, 

é importante ter presente que é muito difícil, para qualquer pessoa, imaginar situações que 

saem fora dos seus padrões habituais. 

Foram vários os entrevistados que referiram que os intervenientes – e.g. quem 

desenvolve o software; quem encomenda o software – não estão sensíveis ao tema, para além 

de não terem o conhecimento necessário para o implementar. Um entrevistado disse que 

quem convive mais com os problemas tende a lembrar-se mais das limitações que existem, e 

que quem está mais afastado, mesmo que tenha tido formação, pode ir trabalhar para uma 

empresa onde este assunto não esteja na agenda, e como não há menção ao tópico, o assunto 
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acaba por esmorecer (entrevista 2). Alguns entrevistados mencionaram que não se está alerta 

nem consciente para essa necessidade, e um entrevistado mencionou a falta de incentivo 

financeiro (entrevista 14). Uma das entrevistadas afirma que não há noção do número de 

pessoas afetadas, e que essas pessoas não estão “nos lugares certos para fazerem a influência 

certa”, e concluiu o pensamento dizendo que “Portanto, há falta de awareness, nos lugares 

certos para fazerem a influência certa. Portanto, há falta de awareness, digamos assim para 

essa área." (Entrevista 16). Uma professora de informática do ensino secundário afirmou que 

é “um problema geral na sociedade, que o que não lhe toca, não sente” (entrevista 23). Será 

que “não lhe toca” mesmo? O autor acha importante referir que, neste ponto, os números 

demográficos referentes ao envelhecimento da sociedade, por exemplo, portuguesa, indicam 

o contrário, e aludindo a citação anterior, que afirma que as pessoas afetadas não estão “nos 

lugares certos para fazerem a influência certa”, o autor gostaria de levantar a questão, para 

que quem lê tenha oportunidade de refletir, de quantas pessoas com incapacidade, seja ela 

qual for, estarão numa posição que lhe permita “fazer a diferença”. Mais, avancemos na 

abstração e tentemos trazer à mente casos de pessoas que estavam numa dessas posições – 

onde é possível fazer a diferença, pessoas sem incapacidade, reforçando, sem incapacidade–

, e que por um “azar” da vida – e azar não está entre aspas despropositadamente –, deixou de 

o estar. Avance-se ainda mais fundo na abstração, e pense-se agora em alguém que esteve 

numa dessas posições, teve um “azar”, recuperou e voltou para a tal posição onde se pode 

“fazer a diferença”. Dessas, quantas é que efetivamente acabaram por exercer a sua influência 

nesse sentido – ou seja, fazer avançar a acessibilidade? O autor lembra a história real de um 

familiar próximo que na sua casa, repleta de barreiras arquitetónicas, construída por si em 

quanto jovem, deu um “mau jeito” às costas enquanto cuidava do jardim e ficou praticamente 

impedido de se locomover. De idade já avançada, fez algumas sessões de fisioterapia, 

recuperou a locomoção e, não por falta de aviso, manteve as barreiras arquitetónicas na sua 

casa, mesmo tendo meios para as mitigar. Outro entrevistado afirmou que não “somos 

confrontados tantas vezes quanto seria o desejável para termos essa preocupação.” 

(entrevista 27). Aqui o autor gostaria de acrescentar, que, possivelmente, o problema está na 

divisão entre “nós” e “eles” (Savage, 2013) – nós, os sem deficiência e eles, os com deficiência 

–, e o “regresso à média” do pensamento de quem recuperou a sua saúde, mesmo se 

parcialmente. 
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Em suma, a falta de sensibilidade existe e é um problema reconhecido. Adquirir o 

mencionado awareness, leva esta análise à Formação, outro assunto abundantemente 

mencionado pelos entrevistados. 

 

4.1.1.14. Formação 

“(…) para quem não tem um conhecimento imediato ou para quem não é especialista 

na área, requer um determinado esforço e algum investimento. No entanto, há outra questão, 

que é: havendo normas e havendo guidelines, já não tem que se reinventar a roda ou fazer as 

coisas de uma forma errada, não é? Porque com o desconhecimento é muito fácil pensarmos 

que estamos a fazer uma coisa que vai no sentido correto, quando na verdade depois não é. 

Ora bem, havendo guidelines e havendo estudos e normas, que foram feitas baseadas em 

casos concretos e na realidade, aí será, com certeza, muito mais fácil esse tipo de trabalho.” 

Gestor de Projeto, Engenheiro Coordenador numa multinacional. Entrevista 9 

 

A questão da formação durante o curso no ensino superior foi amplamente referida, 

direta e indiretamente - e.g. “não existe a cultura de na fase de requisitos especificar a 

acessibilidade”, diretor da área de projetos de uma multinacional e docente na área de projeto 

de informática no ensino superior (entrevista 6). Foi ainda mencionado por alguns 

entrevistados que poderiam ser tomadas medidas pelo governo – comentários que 

destaparam alguns problemas de desconhecimento legislativo, bem como problemas de 

aplicação de leis em vigor. 

 

"Acho que isso era importante [incluir nos cursos académicos de tecnologia a questão 

[da acessibilidade].”  

(…) 
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"No ensino, claro que também seria útil. Se calhar, até com resultados mais imediatos 

do que ser uma disciplina de Acessibilidade e Usabilidade à parte, como acontece em muitos 

currículos…” 

Docente no ensino superior, com interesse na área da acessibilidade digital. 

Entrevista 2 

 

Vários entrevistados mencionaram a lacuna existente no ensino no que concerne à 

acessibilidade digital. Houve quem afirmasse que o tema não tinha sido abordado durante o 

curso, quem afirmasse que sim mas por alto, e ainda quem dissesse que existia mas que o 

professor era “mauzinho” – como quem diz fraquinho – e dissesse que, por isso, o “pessoal” 

queria “era despachar-se” (entrevista 21). 

 

“Por exemplo, eu tive uma cadeira de usabilidade, com o professor ****, e mesmo 

assim eu penso que nós não falámos neste aspeto.” – falando sobre diferentes perfis de 

utilizador. 

Diretor Técnico numa multinacional. Entrevista 22 

 

Restam poucas dúvidas na cabeça do autor no que diz respeito à importância da 

formação, especialmente por causa da falta dela em ambiente académico. Naturalmente, se 

não é ensinada, não vai acontecer (Savage, 2013). 

Por exemplo, importantes ideias como a expressa pelo docente de ensino superior com 

mais de 20 anos de experiência na área da acessibilidade que afirmou que a “acessibilidade 

do software até pode ser mais simples do que a web. Agora chegar lá: não é uma coisa tão 

popular, digamos. Já tem que entrar numa fileira mais restrita. …Dentro dos programadores 

há nichos. As causas são a falta de conhecimento, ser mais um nicho comparado com a web” 

entrevista 10. 
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“Quais são as atenções e as normas e como é que se desenvolve certas e determinadas 

interfaces. E se fossem aprendidas desde o início, sim. Eu acho que iria potenciar um pouco 

mais. Mais do que o que existe.” 

Gestor de Projeto numa multinacional. Entrevista 13 

 

Existe literatura que indica que em cursos onde é ensinado design inclusivo, os 

estudantes referem que desenvolver de forma inclusiva não é tão difícil quanto o que 

inicialmente julgavam ser (Shinoara et al., 2018). É possível que se esteja a arriscar, e a 

comprometer de uma forma complicada – para além da falta de conhecimento –a área da 

acessibilidade digital. Imagine-se a hipotética situação, em que a falta de noções adequadas 

sobre acessibilidade digital poderá causar tentativas frustradas de a implementar, arriscando 

originar “marcações somáticas” negativas ligadas ao tema, que poderiam influenciar todo o 

trabalho futuro de um engenheiro de software, comprometendo assim a acessibilidade digital 

no trabalho futuro deste engenheiro, nesta hipotética situação. 

 

“(…) eu acho que ganha-se mais em ter pessoas sensibilizadas e formadas em 

acessibilidade fora do contexto do projeto, ou de uma especificação, do que dentro do contexto 

de um projeto. Assim como quando vais fazer um software, seja ele Android, seja ele iOS, é 

suposto teres alguma formação de base de Android ou de iOS, se calhar também devias ter 

alguma formação de base em acessibilidade. E então, faziam formações em interfaces 

acessíveis, em guidelines.” 

Docente do ensino superior, especializado em desenho de interação. Entrevista 18 

 

O tema da acessibilidade digital, com toda a sua relevância, face ao já exposto, poderia 

estar presente nos currículos gerais, situação exequível (Shinoara et al., 2018), e desejável 

(Waller et al., 2009). Apesar da acessibilidade digital ter todo o potencial para ajudar os 

próprios programadores à medida que vão envelhecendo, esse argumento dificilmente 
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colherá frutos, uma vez que a situação média das pessoas que estudam e das que ensinam, 

olhando para as salas de aula – que o autor deixou de frequentar há poucos anos –, é a 

plenitude das suas faculdades. 

Fazer perceber e enfatizar as vantagens mais práticas – e.g. manutenção facilitada –, 

mesmo no caso da existência de esforço extraordinário no início, ou seja, evidenciar os ganhos 

resultantes do eventual trabalho adicional. Expor as vantagens financeiras que poderão 

capitalizar, com mais ênfase do que valores éticos e morais (Putnam et al., 2016), poderá ser 

um caminho mais profícuo. Como referiu o entrevistado engenheiro de software cego “na 

maior parte das vezes não é preciso fazer nada.” (entrevista 31) Mesmo em acessibilidade 

Web, Catarina Couto, no seu trabalho de mestrado (Couto, 2018) afirmou “Com este 

protótipo, em que a acessibilidade foi preocupação desde o início, posso afirmar com toda a 

certeza (conhecendo outros projetos que já iniciaram) que o custo e facilidade são 

consideravelmente reduzidos”, ideias que vão ao encontro de outras expressas por alguns 

entrevistados: 

“(…) investimento no sentido de ter atenção a detalhes, o esforço… Muitas vezes, quase 

não implica esforço, é mais tomar atenção, porque dá quase o mesmo trabalho fazer… (…) há 

coisas que dá o mesmo trabalho fazer sem ser acessíveis ou acessíveis…” 

Docente do ensino superior, especializado em desenho de interação. Entrevista 18 

 

A formação poderia evitar ideias como algumas proferidas nas entrevistas: 

“(…) não existem guidelines, guias de boas práticas e até ferramentas suficientemente 

disseminadas e simples de utilizar e de aplicar e seguir, que permitam, com uma taxa de 

esforço mínima, ou pelo menos aceitável, tornar o software a desenvolver mais acessível. “ 

Docente no ensino superior na área de engenharia de software, com especialização 

em testes de software. Entrevista 15 
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As guidelines e guias de boas práticas foram compiladas na “Ferramenta de Apoio à 

Prática”, exposta na secção 4.2.2., e as ferramentas, como o supras posto existem, com a 

complexidade inerente a tarefa, que não será superior a outras, talvez até pelo contrário. 

Também haveria a possibilidade de informar as pessoas da legislação nacional, bem como das 

diretivas europeias, uma vez que não se devem espectar pesquisas, ativas, da parte de quem 

tão pouco está sensível às questões abordadas neste escrito – não por má vontade, mas falta 

de conhecimento. 

 

4.1.1.15. Pergunta Final da Entrevista 

Acha que a acessibilidade vai aumentar, caso esteja plasmada no método de 

desenvolvimento? 

"Totalmente. Completamente."; "…penso que seria de todo o interesse que fosse dado 

logo ao nível da formação, das universidades, as pessoas já deviam vir com esse mindset para 

o mercado de trabalho, pensando sempre em produzir software que fosse acessível a toda a 

gente. Até poderia ser uma cadeira na faculdade, ou várias, dedicadas ao tema. Penso que 

seria por aí." 

Diretor da área de projetos de uma multinacional e docente na área de projeto de 

informática no ensino superior (entrevista 6). 

 

Em suma, a acessibilidade digital plasmada no método tem o potencial para aumentar 

a acessibilidade digital no software. Apesar da discordância de dois dos entrevistados, quando 

afirmaram que não, claramente não estavam a pensar nas possibilidades no ensino, o que 

inclui um tremendo potencial, latente e/ou explícito, de sensibilização e no potencial do 

método na formação na área, a concretizar na academia. Se não, vejamos: 

"Não. Sabe porquê? Porque é assim, mais do que aprenderem acessibilidade, têm de 

ter sensibilidade para a implementar. E o que iria acontecer era que aprenderiam, estaria lá, 

mas descartariam, porque continuariam a pensar que a acessibilidade seria só para alguns e 
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para… Teria de ser em combinação com uma sensibilização das pessoas, acima de tudo, a 

sensibilização das pessoas. " 

Docente no ensino superior com vários anos de experiência em acessibilidade digital. 

Entrevista 11 

 

Uma entrevistada referiu que a disciplina da acessibilidade digital permitiria inúmeros 

projetos “engraçados” (entrevista 16), envolvendo beneficiários, sem, no entanto, concretizar 

que projetos poderiam ser. Mas um sem número de possibilidades ficariam em aberto, uma 

vez que a acessibilidade digital é transversal a um grande número de assuntos tratados em 

várias unidades curriculares. Mais, existe a possibilidade de ter utilizadores de produtos 

acessíveis a fazer demonstrações – como o autor já fez várias vezes –, o que pode ter o efeito 

de quebrar algumas ideias preconcebidas.  

O outro entrevistado que achou que o método não aumentaria a implementação de 

acessibilidade digital, alegou o seguinte: 

"(…) há muitos métodos que já referem testes com utilizadores e não acho que é por 

isso que as pessoas os fazem mais.” "Se elas só ouvirem falar… É assim, enquanto estão a ter 

formação, nomeadamente, em cursos de informática, etc., eu acho que a pessoa assimila 

muito pouco daquilo que ouve. É muita informação e a pessoa não concretiza o que vai precisar 

no futuro. Pronto. E então, eu acho que só uma pessoa depois de começar a agarrar no 

software deles, que fez, e começar a mostrá-lo a utilizadores, que não a equipa de 

desenvolvimento, e a observar as pessoas a utilizar, em vez de ser ele a mostrar… porque o 

que tu tens muitas vezes é os programadores tipicamente desenvolvem, partilham as suas 

ideias dentro da sua equipa e, quando vão mostrar para fora, são eles que mostram às 

pessoas, não ouvem, mostram, “olha, isto dá para fazer assim, dá para fazer isto assim e 

assado”, não é? E acho que não ganham a sensibilidade de que as diferentes pessoas usam o 

computador de forma diferente. E de forma imprevisível, o utilizador é quase sempre 

imprevisível. Se não tiverem a sensibilidade da importância, do porque é que é importante  
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assegurar a acessibilidade, não vai ser por estar lá a acessibilidade, assim como acontece… 

que acho que não é por estar lá a usabilidade que vão testar mais.”  

Docente do ensino superior, especializado em desenho de interação. Entrevista 18 

 

A questão levantada em “acho que só uma pessoa depois de começar a agarrar no 

software deles, que fez, e começar a mostrá-lo a utilizadores, que não a equipa de 

desenvolvimento, e a observar as pessoas a utilizar, em vez de ser ele a mostrar…” (entrevista 

18), ficaria mitigada, por exemplo, com um projeto em ambiente académico onde fossem 

convidados a participar benificiários da acessibilidade digital. Ao desenvolver a conversa, o 

entrevistado em causa concordou que "Se as pessoas forem expostas durante a formação, 

sim, ficarão mais conscientes e capacitadas para implementar"(entrevista 18). 

No essencial, os entrevistados concordaram que a acessibilidade aumentará caso esta 

proposta de método avance, seja para uso prático durante o desenvolvimento, seja por 

permitir abordar o tópico durante a formação. Muitos dos entrevistados mostraram um 

desconhecimento praticamente total sobre o tema, e mencionaram que durante a sua 

formação, nada lhes foi dito, ou se foi, terá sido muito pouco. Vários afirmaram que o tópico 

devia ser tratado academicamente, e ainda que, ao estar plasmado num método, isso iria fazer 

com que, pelo menos, se falasse sobre isso, ou, um pouco mais dramático, fazer com que se 

ficasse a saber que existe. Um especialista em acessibilidade, com ampla experiência e mais 

de 20 anos de prática, afirmou que a visibilidade é muito importante (entrevista 10). As 

entrevistas revelaram que este método tem uma utilidade potencial elevada, aparentemente 

maior do que a prevista pelo proponente e autor no início da investigação. 

 

4.2. Alterações ao Método 

Relativamente aos objetivos principais definidos – i.e. Identificar possíveis falhas; 

identificar possíveis omissões; aferir a sua exequibilidade –, foram detetados problemas de 

detalhe no que diz respeito à falta de menção direta das dificuldades a mitigar pela 

acessibilidade digital. Assim, após a análise das entrevistas, as alterações efetuadas ao método 
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consistiram em: 1. Melhoramentos no texto para o tornar mais legível; 2. Formatação do texto 

do método para facilitar a sua compreensão através do sentido da visão; 3. Retirada do alerta 

para a atividade crítica de incluir a acessibilidade no desenho de software –por o autor 

considerar o alerta inapropriado no meio do texto do próprio método; 4. Inclusão de menções 

explícitas a deficiências na especificação de requisitos, validação de requisitos e testes. 

O último ponto – i.e. 4 – foi a alteração efetuada que teve o impacto mais direto 

resultante das entrevistas.  

As entrevistas, de acordo com o entendimento do autor, validaram a proposta de 

método apresentada, para além de terem fornecido informação importante, e interessante, 

sobre a problemática da implementação da acessibilidade digital – e.g. pesquisa da 

documentação relevante; quais as principais referências para a área; demasiada 

documentação na área; compreensão da documentação existente da área. 

 

4.2.1. Proposta de Método Afinada 

A proposta de método com as alterações efetuadas pode ser vista de seguida. Para 

além da versão completa, existe também uma versão simplificada da proposta de método 

afinada que pode ser consultada no Anexo D. Esta versão simplificada é orientada ao 

desenvolvimento com Xamarim, com auxílio de print-screens. 

 

4.2.1.1. Especificação 

Existem quatro subactividades principais nesta fase: 

1. Estudo de exequibilidade – de acordo com os dados de negócio, orçamentos, 

hardware e software disponível, esta é a altura em que tenta perceber-se se o projeto é 

fazível; 

2. Evocação de requisitos e análise – derivar os requisitos de sistema através de 

entrevistas com os potenciais utilizadores finais, bem como a observação de sistemas já 

existentes. Pode envolver o desenvolvimento de alguns protótipos; 
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3. Especificação de requisitos – processar a informação recolhida na etapa 

anterior e traduzi-la para os vários tipos de requisitos – e.g. funcionais, não funcionais, de 

sistema; 

4. Validação de requisitos – são examinados os requisitos de forma a perceber se 

se coadunam com a realidade, a sua consistência e acuidade com o seu desígnio. 

Aquando da especificação de requisitos, subactividade 3, é recomendável que fique 

explícito que a interface com o utilizador tem que ser acessível, em conformidade com o tipo 

de projeto – e.g. acessibilidade em conformidade com o sistema operativo a que se destina; 

acessibilidade em conformidade com as WCAG 2.0 em caso de interface Web, criação de 

recursos de acessibilidade em caso de desenvolvimento de um sistema operativo, ou de uma 

Graphical User Interface (GUI) para um sistema operativo já existente – e, detalhando, que 

dificuldades funcionais se pretende mitigar – e.g. cegueira, baixa visão, problemas de 

motricidade, dificuldades de compreensão. 

Aquando da validação de requisitos, subactividade 4, deve ser procurada e selecionada 

a documentação referente à acessibilidade, de acordo com o tipo de projeto, que será seguida 

durante a implementação do software e das dificuldades que tentam mitigar. 

 

4.2.1.2. Desenho e Implementação 

Nesta fase existem duas subactividades principais: 

• Definição da plataforma onde o sistema vai ser executado – é necessário decidir 

a melhor forma de fazer a integração nesse ambiente; 

• Desenho e implementação do software – é nesta fase que as especificações são 

implementadas e programado o software – e.g. modelos de dados, interfaces entre 

componentes.  

Aquando do desenho do software a acessibilidade deve ser tida em conta, de acordo 

com o tipo de projeto: 
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• Em caso de desenvolvimento Web, a Graphical User Interface (GUI) deve ser 

pensada e desenhada de acordo com as recomendações referentes à acessibilidade 

plasmadas na documentação – e.g. WCAG. A implementação da UI previamente desenhada 

deve reger-se pelas mesmas normas utilizadas aquando do seu planeamento; 

• Em caso de desenvolvimento de sistemas operativos, ou GUI para um sistema 

operativo já existente, e apesar da abordagem poder variar consoante os requisitos do 

software, dificilmente as interfaces com o utilizador não serão visadas. Assim, as interações 

referentes à acessibilidade devem ser pensadas e representadas para que, aquando da sua 

implementação, estejam sujeitas ao mesmo rigor aplicado a qualquer outra parcela do 

sistema; 

• Em caso de desenvolvimento de software para executar em um sistema 

operativo já existente, as ações variam de acordo com a interface com o utilizador a ser 

implementada – i.e. componentes gráficos do sistema operativo previamente existentes; 

desenvolvimento de componentes gráficos exclusivos, desenvolvidos de raiz. No primeiro 

caso, devem ser seguidas as HIG do sistema e configurados os parâmetros de acessibilidade 

preexistentes nos componentes gráficos – estes componentes gráficos, tipicamente, já 

implementam a API de acessibilidade do sistema hospedeiro. No segundo caso, os 

componentes gráficos devem ser desenvolvidos incorporando as características de 

acessibilidade, via API de acessibilidade do sistema, respeitando o padrão de acessibilidade 

do sistema e, tanto quanto possível, mesmo considerando as idiossincrasias do projeto que 

levaram a que não fossem utilizados componentes gráficos preexistentes, as HIG do sistema 

operativo hospedeiro devem ser seguidas. Por fim, devem ser configurados os parâmetros 

referentes à acessibilidade, previamente implementados via API de acessibilidade do sistema. 

 

4.2.1.3. Validação 

Nesta atividade são realizados testes automáticos e que simulam o ambiente real a fim 

de verificar problemas no sistema e se as especificações estão a ser atingidas. 
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Quando esta fase se aproxima do fim, é realizado o teste de aceitação, ou teste alfa, 

onde o sistema é dado a um utilizador/cliente e, juntamente com a equipa de 

desenvolvimento, continua o teste até se concordar que a versão atual está em conformidade 

com os requisitos. De seguida, são realizados os testes beta, onde o sistema é entregue a um 

número maior de utilizadores/clientes finais. Os testers usam o sistema e, supostamente, 

descobrem problemas que são reportados à equipa de desenvolvimento que procede às 

correções e alterações necessárias. 

Em caso de desenvolvimento Web, devem ser feitos testes automáticos com as 

ferramentas de avaliação de acessibilidade. Devem ser desenvolvidos guiões de teste 

ajustados às deficiências que se pretendem mitigar, onde são declaradas explicitamente as 

funcionalidades a testar, bem como o resultado esperado.  

O cuidado durante o desenvolvimento dos guiões assume uma importância vital na 

qualidade dos resultados dos testes, uma vez que uma pessoa deficiente pode não se 

aperceber que algo correu mal caso desconheça o resultado esperado.  

Na fase alfa é importante ter testers com deficiência, de forma a estarem 

representadas todas as deficiências que a acessibilidade implementada pretende mitigar, 

testers esses que devem executar os testes de acordo com um guião, bem como efetuar uma 

exploração livre.  

Na fase beta, é importante que seja aumentado o número de testers com deficiência, 

em conformidade com base existente nos testes alfa. 

Em caso de desenvolvimento de sistemas operativos, ou Graphical User Interface (GUI) 

para um sistema operativo já existente, os procedimentos não variam muito do caso anterior, 

com a ressalva de que não será possível utilizar as ferramentas de avaliação automáticas, a 

menos que sejam desenvolvidas para a situação em particular. 

Em caso de desenvolvimento de software para executar em um sistema operativo já 

existente, os procedimentos são idênticos ao primeiro caso, com a ressalva de que as 

ferramentas de avaliação de acessibilidade são as específicas do sistema operativo 

hospedeiro. 
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4.2.1.4. Evolução 

Nesta atividade a manutenção e evolução do sistema é feita de acordo com as 

alterações das regras de negócio ou a pedido do utilizador/cliente. 

Nesta fase, para qualquer tipo de projeto, as alterações efetuadas têm que ter em 

conta a acessibilidade implementada nas fases anteriores. Qualquer alteração efetuada ao 

software deve comportar as características de acessibilidade existentes e, a par de qualquer 

outra alteração, deve ficar registada na documentação do projeto. 

 

4.2.2. Ferramenta de Apoio à Prática 

Tendo em conta os diversos standards e documentos existentes referentes a 

acessibilidade digital, bem como a contingência de vários tipos de projeto de software, um 

bom ponto de partida é relacionar cada standard ao tipo de projeto ao qual melhor se 

coaduna. Se assim for, o esforço em pesquisa numa fase anterior à programação e na leitura 

de documentação complicada, será bastante minimizado. Com isto em mente, foi 

desenvolvida uma tabela que se apresenta como uma proposta para uma ferramenta de apoio 

na utilização da proposta de método de desenvolvimento anteriormente apresentada, e que 

almeja ser uma ferramenta pedagógica no ensino de acessibilidade digital a futuros 

programadores de software. A proposta de ferramenta é apresentada abaixo (Tabela 3) e 

explicada seguidamente. 
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Tipo de Projeto Documentos a consultar 

Web IU Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) ou o cap.9 da EN 301 549  

Aplicações nativas com controlos de IU 

standard do SO hospedeiro 

Human Interface Guidelines do SO 

hospedeiro; Guia de programação de 

acessibilidade do SO hospedeiro  

Aplicações Nativas com controlos de IU 

feitos de raiz  

APIs de acessibilidade do SO hospedeiro; 

cap. 11 da EN 301 549 

IU para um grande sistema de software, 

como um SO, e máquinas com 

funcionalidade fechada, tais como máquinas 

de venda de bilhetes 

ISO 9241-171:2008 – Ergonomics of human-

system interaction ou todos os capítulos da 

EN 301 549 

Tabela 3. Relação entre tipo de projeto e a documentação apropriada. 

 

4.2.2.1. Desenvolvimento Web 

Para o desenvolvimento de software com interface gráfica Web, o recomendado por 

várias organizações – incluindo Governos –, é a utilização das linhas orientadoras WCAG da 

W3C. Para além das linhas orientadoras, as WCAG contêm checkpoints que ajudam a levar a 

interface gráfica Web a ser utilizável, a um determinado nível, por pessoas com problemas 

causados por deficiências específicas. A EN 301 549, no seu capítulo 9, é sobreponível com as 

WCAG. Isto significa que ao seguir o capítulo 9 da EN 301 549, a interface gráfica Web ficará 

de acordo com as WCAG. Assim, a acessibilidade da interface gráfica Web será tão boa quanto 

a qualidade da implementação das WCAG, ou do capítulo 9 da EN 301 549. É importante 

perceber que seguir as WCAG ou o Capítulo 9 da EN 301 549 pode não ser suficiente, uma vez 

que um projeto Web pode ser enorme, e com diversos tipos de conteúdo. Por exemplo, se o 

projeto incluir conteúdos em vídeo, o capítulo 7 da EN 301 549 deve ser examinado, uma vez 

que aborda ICT com conteúdo em vídeo. No caso de o projeto disponibilizar documentação, 

esta deve estar conforme o capítulo 10, que contém informação sobre documentos não Web. 

É importante ter presente que os projetos Web podem ser muito complexos e abrangentes, 

e, evidentemente, nem toda a gente será capaz de saber tudo perfeitamente. Em suma, 
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significa que nem todos os criadores têm que dominar tudo, detalhadamente. Seguir estas 

linhas orientadoras pode ser encarado como um atalho para atingir a acessibilidade Web, 

usando o conhecimento de um grupo de especialistas que usou o seu saber e tempo para 

desenvolver estas linhas orientadoras. 

 

4.2.2.2. Desenvolvimento e Aplicações Nativas com Controlos Gráficos 

Standard 

As HIG do SO hospedeiro são fundamentais no caso de o programador querer fazer 

uma aplicação com um aspeto gráfico semelhante ao SO hospedeiro. É importante explanar 

que se um programador fizer a sua aplicação graficamente semelhante ao SO hospedeiro, 

está, imediatamente, a criar um certo nível de acessibilidade ao seu projeto, uma vez que a 

interação com a sua aplicação será idêntica à do SO hospedeiro. Desta forma, a curva de 

aprendizagem será simples, ou praticamente inexistente. Ao usar componentes gráficos 

standard do SO hospedeiro, o programador terá o seu trabalho bastante facilitado, uma vez 

que estes – os componentes gráficos standard – já possuem, por omissão, as APIs de 

acessibilidade implementadas e, portanto, terá apenas que consultar o guia de acessibilidade 

do SO hospedeiro, de forma a usar esses componentes de forma correta. 

 

4.2.2.3. Desenvolvimento de Aplicações com Componentes Gráficos Feitos 

de Raiz 

Numa situação como esta, o programador deve seguir a abordagem descrita no ponto 

acima, com os extras de estudar a documentação relativa às APIs de acessibilidade do SO 

hospedeiro, bem como implementá-las corretamente – as APIs de acessibilidade –, nos seus 

novos componentes gráficos. Apenas depois destes procedimentos a aplicação será acessível. 

Num caso como este, é recomendável que o programador consulte o capítulo 11 da EN 

301 549, que trata de software nativo, e pode ajudá-lo a entender e apreender uma série de 

conceitos importantes para compreender e implementar, corretamente, acessibilidade digital 

no seu projeto. É importante enfatizar que a acessibilidade do software é um tópico muito 

importante, complexo e enorme. Para desenvolver um software acessível, é necessário muito 
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trabalho, e requer muitos testes. Escolher desenvolver componentes gráficos de raiz 

representa um grande desperdício de investigação e esforço previamente efetuados por outra 

pessoa/empresa. Sistemas operativos como algumas versões do Windows, iOS, Mac OS e 

Android, etc. já possuem muito trabalho desenvolvido relativo à acessibilidade digital. Ao 

decidir utilizar componentes gráficos não standard, o programador deve estar consciente que 

estará a desperdiçar muito trabalho que já foi feito durante o desenvolvimento da plataforma 

que escolheu para o seu software. Numa situação como esta, será relevante, e de grande 

ajuda, o programador ler os capítulos 4 e 5 da EN 301 549 que tratam de performance 

funcional e de requerimentos genéricos, respetivamente. 

 

4.2.2.4. Desenvolvimento de Sistemas de Software Complexos 

Para o desenvolvimento de uma grande IU – e.g. para um SO –, a recomendação é o 

uso/leitura do ISO 9241-171:2008 - Ergonomics of human-system interaction, elaborado pelo 

comité técnico ISO/TC 159, Ergonomics, Subcommittee SC4, Ergonomics of human-system 

interaction (ISO). Este ISO oferece orientações em ergonomia e especificações de 

acessibilidade para um software que tenha que ser usado em ambiente laboral, em casa, na 

educação, ou espaços públicos, como o escrito no seu abstract. Estas devem ser as linhas 

orientadoras para o desenvolvimento de uma grande IU, feita de raiz. 

No capítulo 4 da EN 301 549, tanto um programador como a pessoa responsável pela 

encomenda do software, podem aceder a informação sobre a performance funcional, que 

indica que requerimento é necessário para satisfazer uma necessidade especial de um 

utilizador. Este capítulo explica como é que um utilizador pode localizar, identificar e usar uma 

função independentemente da sua própria capacidade. É importante ter este conhecimento 

presente antes de passar à preocupação com os requerimentos técnicos, abordados nos 

capítulos subsequentes da EN 301 549. O anexo B da EN 301 549 é útil para fazer a ligação 

entre os requerimentos técnicos com as necessidades do utilizador, portanto, para atingir a 

performance funcional. Este capítulo é um ótimo ponto de partida. Depois de saber a 

informação relevante do capítulo 4, os programadores devem seguir para o capítulo 5. O 

capítulo 5 da EN 301 549 trata dos requisitos genéricos, ou seja, tem informação sobre os 
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requisitos de acessibilidade genéricos, independentemente da tecnologia. Isto significa, que 

contém requisitos que podem ser utilizados pelos diferentes tipos de projetos e serviços TIC 

– e.g. máquinas de venda automática; máquinas de venda de bilhetes; IU de eletrodomésticos; 

IU de SOs. Nem todos os requisitos precisam de ser implementados ao mesmo tempo. Os 

requisitos relevantes ao projeto devem ser considerados prioritários. Tomando como exemplo 

uma máquina de venda de comidas e bebidas, os criadores devem prestar atenção ao capítulo 

4 e, por exemplo, à primeira parte do capítulo 5 – i.e. 5.1 –, que fala sobre funcionalidade 

fechada. A funcionalidade fechada é muito comum neste tipo de equipamentos. Portanto, os 

criadores devem saber como superar os obstáculos tratados nesse capítulo e, assim, tornar a 

máquina utilizável por todas as pessoas. Seguindo com o mesmo exemplo, os criadores devem 

seguir as recomendações do capítulo 8 da EN 301 549, que trata de hardware – capítulo 8.4 – 

e o acesso físico ao hardware – capítulo 8.3. Desta forma, por exemplo, uma pessoa utilizadora 

de cadeira de rodas consegue chegar perto o suficiente da máquina a fim de a utilizar. Num 

projeto como este, é muito importante ter em mente que a acessibilidade não pode ser 

implementada de uma forma não planeada. Provavelmente será necessário recorrer a 

especialistas de várias áreas da acessibilidade. 

 

4.2.3. Validação da Proposta de Método Afinada com Programador Freelancer 

Para validar a proposta de método desenvolvida e afinada, foi feito um exercício com 

um programador freelancer, com quem o autor efetuou três videochamadas – 30 de Março, 

5 e 8 de Abril, 2019 –, a fim de seguir a proposta de método desenvolvida, fazendo o exercício 

virtual de construir uma pequena aplicação móvel, de apenas um “ecrã”. 

Este modesto exercício expôs um problema interessante. Aquando da escolha da 

plataforma a usar o entrevistado estava bastante hesitante. Neste ponto o autor gostaria de 

referir que o entrevistado e o autor são amigos, apesar de parco convívio. Mesmo assim, o 

entrevistado hesitava em avançar. Ao aperceber-se de um possível problema, o autor 

descobriu que o entrevistado não concebia como é que uma pessoa cega faria a introdução 

de um nome de utilizador num dispositivo a correr iOS – a aplicação hipotética seria um “ecrã” 

para fazer login. Neste ponto, o autor mostrou, através da videochamada, de que forma um 
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cego pode escrever texto num ecrã tátil. Sem esta dúvida o teste à proposta de método 

decorreu sem problemas. 

A situação relatada veio expor algo que, considera o autor, é de extrema importância. 

É difícil para várias pessoas pensarem sobre coisas que fogem dos padrões normais. De facto, 

um ecrã tátil acessível a cegos não é muito fácil de imaginar, menos ainda a utilização de um 

teclado QWERTY num ecrã tátil. O processo mental de criação pode, simplesmente, ser 

bloqueado por essa falta de conhecimento. Assim, ficou evidente para o autor a necessidade 

de engenheiros de software terem contacto com utilizadores de tecnologias de assistência 

durante a sua formação, ou pelo menos verem um vídeo de uma pessoa com deficiência em 

ação, de forma a quebrar possíveis barreiras mentais. 

 

4.2.4. Validação da Proposta de Método Afinada Simplificada com Chefe 

Executivo de Empresa de Software e Docente no Ensino Superior 

Reconhecendo a desvantagem inerente a qualquer tipo de documentação, portanto, 

a necessidade de ser lida, houve uma tentativa de condensação da proposta de método, para 

a tornar exequível em ambiente empresarial. Essa tentativa foi ilustrada com o 

desenvolvimento em Xamarim, dado que permite o desenvolvimento de software acessível 

para diferentes plataformas e uma vez que era a tecnologia utilizada na empresa em causa. 

Foram enviadas várias versões do documento para o voluntário que, generosamente, 

se disponibilizou a verificar a proposta de método condensada. Algumas das reações ao 

documento enviado foram reveladoras da necessidade da acessibilidade digital ser abordada 

no ensino, durante a educação formal. Esta ideia fica patente quando se observa, por 

exemplo, este excerto: 

“ …continuo a achar que remete demasiado para outros textos, o que é meio caminho 

andado para um programador desistir – digo isto com total frontalidade, porque em ambiente 

empresarial a pressão do tempo é sempre muito grande …”. Este discurso pode evidenciar 

ainda alguma falta de preocupação com a legislação vigente (a lei portuguesa), dado que, de 
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acordo com a mesma, aplicações móveis e Websites não acessível não podem ser adquiridos 

por entidades do Estado. 

Ao final, foi possível chegar a um documento, que pode ser consultado no Anexo D, e 

recebeu o comentário que pode ser lido no seguinte excerto: “…na primeira parte do 

documento, antes dessas ligações, sintetizar o que é necessário para tornar as apps acessíveis 

e efetivamente a informação está lá, pelo que me parece estar correto.” 

 

4.2.5. Teste de Proposta de Método em Cenário Real 

O teste da proposta de método em cenário real, apresentou-se como uma feliz 

oportunidade, tendo sido feita aliando os objetivos desta investigação com o do engenheiro 

que se ofereceu para efetuar o teste, a sua vontade de aprender novas tecnologias, manter-

se a par das últimas novidades na engenharia de software, bem como o seu interesse na área 

da acessibilidade digital. Desta forma, o teste foi condicionado à disponibilidade do 

engenheiro voluntário. O teste foi iniciado durante Março de 2019, estendendo-se até a data 

da redação deste escrito, e consistiu na projeção e implementação de algumas 

funcionalidades para uma aplicação de gestão de stocks, em que existe uma consola Web de 

administração, e uma aplicação móvel compilada para vários SOs, para a gestão de stock 

propriamente dita. 

Neste teste, o papel do especialista/consultor de acessibilidade foi o próprio autor. 

Dada a separação geográfica, a colaboração foi feita remotamente, através de vários meios 

de videochamada, bem como por controlo remoto de computadores. O autor testou as 

versões Web da consola de administração e as versões da aplicação móvel para iOS e UWP, 

ficando a os testes em Android a cargo do engenheiro voluntário. Detalhes sobre o teste, bem 

como sobre a aplicação, podem ser vistos nesta secção. Abaixo são apresentados os 

comentários do engenheiro voluntário (em itálico) a cada ponto do método. 
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4.2.5.1. Especificação 

Existem quatro subatividades principais nesta fase: 

1. Estudo de exequibilidade – de acordo com os dados de negócio, orçamentos, 

hardware e software disponível, esta é a altura em que tenta perceber-se se o 

projeto é fazível; 

Dados de negócio / orçamentos: 

• Disponibilidade da empresa em participar, sendo que nesta fase inicial não há 

necessidade de investimento financeiro; 

• Necessidade de resolver um problema de gestão de stocks de consumíveis, onde 

atual aplicação de gestão/faturação não encaixa nas regras de negócio. 

• Não há interesse em trocar de aplicação de gestão/faturação apesar de serem 

conhecidas as lacunas e bugs da mesma. 

 

Hardware/Software:  

• Existência de servidor Windows, smatphones e tablets Android e iPhone, bem 

como desktops Windows 10 e MAC OS. 

• Existência de Desktop Windows 10 (core i7) com Visual Studio e plugin Xamarin 

para programação. 

O projeto é fazível? 

• Existe a possibilidade de criar uma solução para integração com o software 

existente; 

• Existe a disponibilidade para desenvolver uma aplicação (pelo menos um 

protótipo); 

• Os meios existem e não existe a necessidade de investimento financeiro inicial; 

• Há disponibilidade também dos colaboradores da empresa em participar. 

 

2. Evocação de requisitos e análise – derivar os requisitos de sistema através de 

entrevistas com os potenciais utilizadores finais, bem como a observação de 

sistemas já existentes. Pode envolver o desenvolvimento de alguns protótipos; 
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Entrevistas com os potenciais utilizadores finais 

• Falou-se com duas das colaboradoras da empresa, que são as responsáveis pela 

gestão de stocks; 

• Nas várias entrevistas foi possível apurar a forma como é efetuada a gestão de 

stocks e o que será necessário para resolver o problema existente, de forma a ser 

criada uma solução que se integre com as aplicações já existentes; 

• Estabeleceu-se um canal de comunicação via WhatsApp, que serve 

essencialmente para responder a “pequenas” dúvidas e questões. 

Protótipos 

• Ficou definido que seria desenvolvido um protótipo antes da versão final. 

 

3. Especificação de requisitos – processar a informação recolhida na etapa 

anterior e traduzi-la para os vários tipos de requisitos – e.g. funcionais, não funcionais, de 

sistema; 

 

REQUISITOS DE SISTEMA / NÃO FUNCIONAIS 

Foram definidos os seguintes requisitos de sistema/não funcionais: 

• Servidor (core i3/4GB) Windows/Linux; 

• SGBD SQL Server, com uma base de dados centralizada; 

• Serviço Web para gestão do sistema; 

• Serviço Web para acesso à base de dados (via API); 

• Aplicação nativa para ser executada em Android, iOS e Windows 10 (UWP); 

• Smartphones Android (> Lollipop 5.0); 

• Desktop Windows 10; 

• Rede cablada e sem fios; 

• Sistema acessível também via Internet; 

• Sistema de backups ativo e também para passivos (ex: Dropbox ou envio de 

backups para locais externos à localização do servidor); 
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• Interface móvel acessível a utilizadores de leitor de ecrã, de acordo com a EN 

301 549; 

• Visual Studio / Xamarin / .NET Core 2.x / JQuery /Bootstrap; 

• SQL Server. 

 

REQUISITOS FUNCIONAIS 

Foram definidos os seguintes requisitos funcionais, que estão organizados por Consola 

Web de administração (Backoffice) e aplicação Nativa/Mobile (Frontoffice). 

 

Consola Web (Administração) - em conformidade com WCAG 2.1 nível A (verificar 

correspondência com EN 301 549): 

• Login / Logout (apenas para utilizadores que pertençam ao Role ‘Admin’); 

• (CRUD) Gestão de utilizadores; 

• (CRUD) Roles - perfis de utilizador (permissões); 

• (CRUD) Gestão de utilizadores e roles; 

• (RU) Gestão do Grupo; 

• (CRUD) Gestão de Empresas; 

• (CRUD) Gestão de Cargos de funcionários (apenas uma descrição do que os 

utilizadores fazem); 

Nota: CRUD é o acrónimo de Create, Read, Update and Delete 

 

Nativo/Mobile: 

• Login / Logout; 

• Permitir que o utilizador redefina a empresa que pretende gerir (o que significa 

que o utilizador deve ter uma empresa por omissão); 

• (CRU’D’) Gestão de produtos (do grupo empresarial); 

• (CRU’D’) Gestão de produtos (da empresa); 



 

115 
 

• (CRU’D’) Gestão de lotes (dos produtos das empresas); 

• (CRU’D’) Gestão de entradas (dos produtos das empresas); 

• (CRU’D’) Gestão de saídas (dos produtos das empresas); 

• (CRU’D’) Gestão de fornecedores (do grupo empresarial); 

• (CRU’D’) Gestão de inventário (das empresas); 

Nota: ‘D’ significa que se pode apagar, ou caso não seja possível tem-se a 

possibilidade de ocultar e o registo mantém-se na base de dados. 

 

CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E TESTES 

Windows 10 [Pro] (UWP e Android): Instalação do Visual Studio (com Xamarin). Para 

partilhar o código entre as máquinas de desenvolvimento foi utilizado um repositório GitHub 

e configurado o Visual Studio. Para o cenário de testes foi usado, para UWP o próprio 

Windows, com o leitor de ecrã Narrator e, em Android, foi usado um Huawei P8 Lite (Oreo) 

com leitor o de ecrã TalkBack, bem com um emulador com definições equivalentes de sistema 

operativo (sem Talkback). 

No MAC OS [Mojave]: Instalação do X-Code, instalação do Visual Studio for Mac (com 

Xamarin). No X-Code configurou-se um Apple Id, com uma conta pessoal, de modo a poder 

testar aplicações num equipamento físico. Para partilhar o código entre as máquinas de 

desenvolvimento foi utilizado um repositório GitHub e configurado o Visual Studio for Mac. 

Para o cenário de testes foi utilizado um iPhone 8 com o leitor de ecrã VoiceOver, bem como 

um emulador com definições equivalentes (sem VoiceOver). 

 

4. Validação de requisitos – são examinados os requisitos de forma a perceber se 

se coadunam com a realidade, a sua consistência e acuidade com o seu desígnio. 

Aquando da especificação de requisitos, subactividade 3, é recomendável que fique 

explícito que a interface com o utilizador tem que ser acessível, em conformidade com o tipo 

de projeto – e.g. acessibilidade em conformidade com o sistema operativo a que se destina; 

acessibilidade em conformidade com as WCAG 2.0 em caso de interface Web, criação de 
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recursos de acessibilidade em caso de desenvolvimento de um sistema operativo, ou de uma 

Graphical User Interface (GUI) para um sistema operativo já existente – e, detalhando, que 

dificuldades funcionais se pretende mitigar – e.g. cegueira, baixa visão, problemas de 

motricidade, dificuldades de compreensão. 

Aquando da validação de requisitos, subactividade 4, deve ser procurada e selecionada 

a documentação referente à acessibilidade, de acordo com o tipo de projeto, que será seguida 

durante a implementação do software e das dificuldades que tentam mitigar. 

Ficou definido que o software deveria ser acessível para pessoas cegas através do uso 

de leitores de ecrã. Esta premissa é verdade para a Consola Web, respeitando as WCAG 2.0, e 

para UWP/Android/iOS. A compatibilidade com a acessibilidade digital para os sistemas 

operativos Windows, Android e iOS foi assegurada pelo uso do Xamarin, que invoca os 

componentes gráficos standard dos SOs. 

Foi selecionada a documentação de acessibilidade relativa às plataformas utilizadas no 

projeto: Web, UWP, Android e iOS. 

 

4.2.5.2. Desenho e Implementação 

Nesta fase existem duas subactividades principais: 

1. Definição da plataforma onde o sistema vai ser executado – é necessário decidir 

a melhor forma de fazer a integração nesse ambiente; 

 

BACKEND:  

• Sistema operativo: Windows Server 2019; 

• Base de dados: SQL Server 2017 ou superior e ferramenta de gestão (SSMS); 

• Servidor Web: IIS (para correr aplicação .NET Core). 

 

FRONTEND: 
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• Consola Web de administração do sistema; 

• Aplicação UWP, Android e iPhone (uma vez que são os sistemas operativos 

existentes no local de trabalho). 

 

ACESSIBILIDADE: 

• Windows 10: Leitor de ecrã Narrator e NVDA; 

• iOS 12.3: Leitor de ecrã VoiceOver; 

• Android Oreo: Leitor de ecrã TalkBack. 

 

2. Desenho e implementação do software – é nesta fase que as especificações são 

implementadas e programado o software – e.g. modelos de dados, interfaces 

entre componentes.  

 

DESENHO: 

• Base de dados: Desenho e construção da base de dados com base na lista de 

requisitos funcionais; 

 

TESTES INICIAIS: 

• Consola Web 

o Dentro dos componentes passíveis de serem selecionados para a mesma 

ação foram escolhidos os mais acessíveis (standard HTML5), dos quais 

há a relatar o seguinte: 

▪ input--date: muito acessível, apesar de variar de aspeto entre 

dispositivos (Chome Windows e Android) e depende do idioma 

definido nas configurações do browser; 

▪ input--select: muito acessível; 
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▪ input--multi-select: funciona bem, mas tem reações diferentes 

com leitores de ecrã diferentes: NVDA não lê quando se passa 

pelo componente (mas consegue-se utilizar) e JAWS funciona de 

acordo com o esperado; 

• Aplicação Mobile 

o Foram realizados testes em UWP, Android e iPhone de modo a perceber 

se os componentes básicos do Xamarin Forms são ou não acessíveis. 

Destes testes ficou evidente que os componentes são acessíveis e 

apresentam algumas diferenças de comportamento entre os sistemas 

operativos. Por exemplo, a linha de código await 

Application.Current.MainPage.Navigation.PushAsync(new TestPage()); 

lança uma nova janela/ecrã com um botão de retroceder à janela/ecrã 

anterior. Este botão fica de acordo com o standard dos SOs anfitriões. 

o Foi definida como baseline a acessibilidade em iOS. Foram testados 4 

tipos de menu, com o intuito de aferir as diferenças de acessibilidade 

entre eles: 

▪ Menu 1: menu do tipo Master/Detail (“Hamburger”). Como se 

pode ver nas próximas imagens, o que os olhos veem é 

incoerente com o leitor de ecrã apresenta. Em algumas 

situações, o leitor de ecrã apresenta algumas opções que não 

estão visíveis aos olhos; 

 



 

119 
 

 

Figura 7. Menu 1 : menu do tipo Master/Detail (“Hamburger”). 

 

▪ Menu 2: menu do tipo ListView (Lista de itens). Baseia-se apenas 

num ecrã e na exploração livre, com o dedo no ecrã, os 

conteúdos aparentam estar demasiado juntos. Através da 

varredura tudo está devidamente organizado e acessível; 

 

 

Figura 8. Menu 2: menu do tipo ListView (Lista de itens). 

 

▪ Menu 3: menu do tipo conjunto de botões (Button). Baseia-se 

apenas num ecrã onde estão presentes botões para desencadear 



 

120 
 

ações. Estes botões pode incorporar uma imagem. Não oferece 

nenhuma questão problemática de acessibilidade; 

 

 

Figura 9. Menu 3: menu do menu do tipo conjunto de botões (Button). 

 

▪ Menu 4: menu do tipo conjunto de imagens com a 

funcionalidade de um botão (ImageButton). Baseia-se apenas 

num ecrã onde estão presentes imagens que tem a mesma 

propriedade de botões. Este tipo de menu, quando os campos 

relativos à acessibilidade (AutomatioProperties) são 

preenchidos comporta-se de forma idêntica ao Menu 3, sendo 

que estas propriedades, nos outros menus, são importantes mas 

não fundamentais; 
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Figura 10. Menu 4: menu do menu do tipo do tipo conjunto de imagens com a funcionalidade de um botão 

(ImageButton). 

 

▪ O Menu 4, porque não apresenta constrangimentos de 

acessibilidade, ao mesmo tempo que permite a personalização 

visual, que pode permitir a diferenciação que é apreciada por 

muitos utilizadores; 

▪ Para todos os componentes que se pretendam acessíveis deve 

preencher-se as seguintes propriedades de 

“AutomationProperties” (apresentadas na Figura 11): 

 

 

Figura 11. Propriedades de “AutomationProperties”. 

 

▪ Para os que se pretende que não apareçam - e.g. uma imagem 

que não tenha informação relevante - de atribuir-se o valor 

“false” ao 

campo:automationProperties.IsInAccessibleTree="false". Desta 

forma o leitor de ecrã não passa neste campo, o que facilita a 

exploração de formulários por utilizadores cegos;  
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▪ Existem alguns componentes com constrangimentos de 

acessibilidade, dado que não tem um sinal sonoro que indique 

que algo apareceu no ecrã. É exemplo disto o “Activity 

Indicator”; 

▪ Foi testado o PluginIn “Acr.AppDialogs” para tentar melhorar a 

questão de acessibilidade do componente “ActivityIndicator”. 

Este PlugIn resolveu esse problema, ou seja, a mensagem 

desencadeada pelo “ActivityIndicator” passa a ser lida 

automaticamente pelo leitor de ecrã sem a necessidade de 

intervenção do utilizador. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS: 

Até à data da escrita deste documento, foram implementados os seguintes requisitos 

funcionais: 

• Base dados:  

o Criação da base de dados; 

o Criação das tabelas segundo o modelo de dados; 

• Consola Web: 

o Login / Logout (só para administradores); 

o Gestão do grupo empresarial (RU); 

o Gestão de empresas (CRUD); 

o Gestão de cargos de funcionários (CRUD); 

o Visualização dos perfis de utilizador (R); 

o Gestão de utilizadores (CRUD), onde não é possível eliminar o “super” 

administrador; 

• Aplicação Mobile: 

o Login / Logout (para todos os utilizadores ativos). 

Nota: vamos fazer testes durante a implementação de cada funcionalidade 

(inicialmente testes unitários / usabilidade / acessibilidade – usando a aplicação). 
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Aquando do desenho do software a acessibilidade deve ser tida em conta, de acordo 

com o tipo de projeto: 

• Em caso de desenvolvimento Web, a Graphical User Interface (GUI) deve ser 

pensada e desenhada de acordo com as recomendações referentes à acessibilidade 

plasmadas na documentação – e.g. WCAG. A implementação da UI previamente desenhada 

deve reger-se pelas mesmas normas utilizadas aquando do seu planeamento; 

• Em caso de desenvolvimento de sistemas operativos, ou GUI para um sistema 

operativo já existente, e apesar da abordagem poder variar consoante os requisitos do 

software, dificilmente as interfaces com o utilizador não serão visadas. Assim, as interações 

referentes à acessibilidade devem ser pensadas e representadas para que, aquando da sua 

implementação, estejam sujeitas ao mesmo rigor aplicado a qualquer outra parcela do 

sistema; 

• Em caso de desenvolvimento de software para executar em um sistema 

operativo já existente, as ações variam de acordo com a interface com o utilizador a ser 

implementada – i.e. componentes gráficos do sistema operativo previamente existentes; 

desenvolvimento de componentes gráficos exclusivos, desenvolvidos de raiz. No primeiro 

caso, devem ser seguidas as HIG do sistema e configurados os parâmetros de acessibilidade 

preexistentes nos componentes gráficos – estes componentes gráficos, tipicamente, já 

implementam a API de acessibilidade do sistema hospedeiro. No segundo caso, os 

componentes gráficos devem ser desenvolvidos incorporando as características de 

acessibilidade, via API de acessibilidade do sistema, respeitando o padrão de acessibilidade 

do sistema e, tanto quanto possível, mesmo considerando as idiossincrasias do projeto que 

levaram a que não fossem utilizados componentes gráficos preexistentes, as HIG do sistema 

operativo hospedeiro devem ser seguidas. Por fim, devem ser configurados os parâmetros 

referentes à acessibilidade, previamente implementados via API de acessibilidade do sistema. 
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4.2.5.3. Validação 

Nesta atividade são realizados testes automáticos e que simulam o ambiente real a fim 

de verificar problemas no sistema e se as especificações estão a ser atingidas. 

Quando esta fase se aproxima do fim, é realizado o teste de aceitação, ou teste alfa, 

onde o sistema é dado a um utilizador/cliente e, juntamente com a equipa de 

desenvolvimento, continua o teste até se concordar que a versão atual está em conformidade 

com os requisitos. De seguida, são realizados os testes beta, onde o sistema é entregue a um 

número maior de utilizadores/clientes finais. Os testers usam o sistema e, supostamente, 

descobrem problemas que são reportados à equipa de desenvolvimento que procede às 

correções e alterações necessárias. 

Em caso de desenvolvimento Web, devem ser feitos testes automáticos com as 

ferramentas de avaliação de acessibilidade. Devem ser desenvolvidos guiões de teste, 

ajustados às deficiências que se pretendem mitigar, onde são declaradas explicitamente as 

funcionalidades a testar, bem como o resultado esperado.  

O cuidado durante o desenvolvimento dos guiões assume uma importância vital na 

qualidade dos resultados dos testes, uma vez que uma pessoa deficiente pode não se 

aperceber que algo correu mal, caso desconheça o resultado esperado.  

Na fase alfa é importante ter testers com deficiência, de forma a estarem 

representadas todas as deficiências que a acessibilidade implementada pretende mitigar, 

testers esses que devem executar os testes de acordo com um guião, bem como efetuar uma 

exploração livre.  

Na fase beta, é importante que seja aumentado o número de testers com deficiência, 

em conformidade com base existente nos testes alfa. 

Em caso de desenvolvimento de sistemas operativos, ou Graphical User Interface (GUI) 

para um sistema operativo já existente, os procedimentos não variam muito do caso anterior, 

com a ressalva de que não será possível utilizar as ferramentas de avaliação automáticas, a 

menos que sejam desenvolvidas para a situação em particular. 
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Em caso de desenvolvimento de software para executar em um sistema operativo já 

existente, os procedimentos são idênticos ao primeiro caso, com a ressalva de que as 

ferramentas de avaliação de acessibilidade são as específicas do sistema operativo 

hospedeiro. 

 

TESTES ALFA: 

• Consola Web: 

o Foram feitos testes à consola Web de gestão da base de dados com 

sucesso; 

o Houve um reparo no que diz respeito à falta de mensagens depois de 

ações de alteração à base de dados; 

o Houve uma sugestão de usabilidade para que os botões de ação (criar, 

editar e eliminar), ficassem depois do formulário; 

o Implementação da recomendação para colocação de mensagens no 

topo do formulário (de forma evidente), sempre que sejam efetuadas 

alterações à base de dados. Dos testes realizados ficou claro que as 

mensagens já auxiliam o utilizador a compreender os resultados das 

ações efetuadas; 

o Com base nas recomendações e testes realizados até ao momento, 

foram implementadas mais funcionalidades (gestão de utilizadores); 

o Dos testes realizados sobre as novas funcionalidades foram feitas as 

seguintes sugestões: 

▪ Melhorar as descrições feitas com texto (exemplo: "Cargos" deve 

passar a ser "Cargos de funcionários "); 

▪ Mensagens de informação de ações realizadas devem ter 

destaque de heading (meta-informação para o leitor de ecrã); 

▪ Botões de ação devem ter uma ordem: primeiro devem aparecer 

os botões mais relevantes para a página atual; 
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▪ Todas as ações (CRUD), que são baseadas em links, devem 

passar a ser botões (input type=”button” ou button), de forma à 

navegação por objetos do leitor de ecrã ser funcional; 

▪ Quando algum campo, de valor não obrigatório, não tiver valor 

deve usar-se uma mensagem por omissão (exemplo: "{o campo 

%nome_campo% não foi preenchido}"; 

▪ Em relação aos campos de preenchimento obrigatório, que não 

estejam preenchidos, deve aparecer uma mensagem clara, 

destaque de heading, a avisar quais os campos que ainda faltam 

preencher. Esta sugestão não deve anular o destaque visual 

local, ou seja, junto aos campos. 

o Depois de efetuadas as correções relativas às sugestões anteriores, 

foram realizados mais testes que serviram para verificar que as 

alterações ficaram corretamente implementadas. Estes testes 

demonstraram que as alterações foram devidamente implementadas e 

há apenas um problema no menu (visual) em ecrãs pequenos. 

 

• Aplicação Mobile: 

o Parcialmente realizada. 

 

4.3. Peroração 

Neste capítulo foi apresentada a validação da proposta de método desenvolvida, por 

meio de entrevistas a 31 profissionais da área, apresentada uma afinação do mesmo, bem 

como uma reavaliação da proposta com as alterações aplicadas. Foi apresentada uma 

Ferramenta de Apoio à Prática que faz correspondência entre os standards relativos à 

acessibilidade digital, considerados os mais relevantes, com o tipo de projeto de software a 

que mais se adequam. Foi exposta uma aplicação prática da proposta de método num projeto 

de software multiplataforma, que permitiu demonstrar e avaliar a sua exequibilidade. Este 

capítulo enquadra-se nas etapas 3, 4, 5 e 6 do DSR. O enquadramento na etapa 6 afigurou-se 
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uma agradável surpresa, quando durante as entrevistas inúmeros entrevistados mostraram 

surpresa e vontade de saber mais, tendo sido pedido o envio deste escrito aquando do seu 

término, assim como efetuados alguns contactos a posteriori entre o autor e alguns desses 

entrevistados. No próximo capítulo são apresentadas as conclusões finais, as principais 

limitações enfrentadas durante o trabalho realizado e apresentado o trabalho futuro. 
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Esta página foi intencionalmente deixada em branco. 
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5 
5. Conclusões, Limitações e Trabalho Futuro 

A engenharia de software tem contribuído para um problema que afeta muitas 

pessoas, apesar de estar na consciência de poucas. A acessibilidade digital, como pudemos 

constatar, é descuidada, privando a sociedade de ganhos inauditos, e tornando a vida das 

pessoas com deficiência mais complicada, por não se fazer algo que é relativamente fácil e 

tecnicamente possível. Este trabalho tenta contribuir para uma melhor resolução deste 

problema, providenciando meios para o suavizar. Para tal, foi desenvolvida uma proposta de 

um método de desenvolvimento de software inclusivo, onde a implementação de 

acessibilidade digital está presente de uma forma explícita. A proposta apresentada permite 

mitigar qualquer deficiência e é genérica o suficiente, de forma a ser maleável, sendo passível 

de ser utilizada por qualquer equipa de desenvolvimento que a pretenda usar, 

independentemente do método que já use. Esta proposta pretende ser uma solução válida 

para utilizar em sala de aula, no ensino da acessibilidade digital e na indústria de 

desenvolvimento de software. 

Durante o desenvolvimento da proposta de método apresentada neste documento, 

foi possível entender, e mostrar, que a acessibilidade, dentro da sua complexidade, é 

facilmente integrável nos atuais métodos de desenvolvimento de software. No entanto, a 

necessidade de assimilar novos conhecimentos, a par de alterações às rotinas de trabalho, 

podem constituir um grande entrave à disseminação da acessibilidade digital, tanto nos meios 

académicos como na indústria. 

A fim de mitigar os problemas de excesso de documentação, do desconhecimento das 

principais referências para implementar acessibilidade digital e adjuvar na concordância entre 

o documento a ser usado em função do tipo de projeto a ser desenvolvido, foi elaborada uma 

ferramenta de apoio à prática, onde, em formato de tabela, são estabelecidas as relações 
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entre os principais standards e o tipo de projeto aos quais mais se adequam. Tanto a 

ferramenta de apoio à prática, bem como a proposta de método, têm potencial pedagógico, 

portanto, são passíveis de serem utilizados no contexto de sala de aula e na indústria. 

Durante o teste em cenário real, onde a proposta de método foi utilizada e o autor 

participou como especialista em acessibilidade, foi possível entender que tipo de informação 

pode ser reciclada em projetos futuros, mitigando assim o eventual esforço extra despendido 

numa primeira implementação de acessibilidade digital. Essa informação, por exemplo, o 

comportamento de componentes gráficos em função do sistema operativo, browser e 

software leitor de ecrã, pode ser testada inicialmente e atualizada mediante atualizações de 

software e/ou standards – e.g. HTML5; atualização de Xamarim; atualização de browser. 

É importante sensibilizar e formar os envolvidos em projetos de software nesta 

matéria, não perdendo de vista que o objetivo é tornar a implementação de acessibilidade em 

algo natural, a par de outras características tais como segurança, desempenho, etc. Para tal, 

ajudará mostrar a acessibilidade como um fator positivo na facilidade de utilização, num 

mercado onde a demanda da facilidade de utilização está a aumentar, como ficou patente nas 

entrevistas, bem como para facilitar a acessibilidade para cidadãos séniores, uma 

característica vital, como indicam os números relativos ao envelhecimento da população. Para 

que um software seja efetivo na acessibilidade, é importante que os engenheiros conheçam 

as tecnologias de apoio disponíveis, assim como deterem noções de como estas funcionam, 

uma vez que os seus nomes induzem em erro, como o software leitor de ecrã, utilizado por 

cegos, que não lê o que está no ecrã a menos que o software seja produzido da forma correta, 

ou seja, utilizando os mecanismos que o leitor de ecrã utiliza para se comunicar com o 

software que o utilizador pretende usar. 

Ficou claro com este trabalho que os ganhos financeiros ditarão o sucesso da 

implementação de acessibilidade digital, sendo que assim deve ser dado enfoque à 

demonstração das vantagens financeiras dos produtos com acessibilidade. Para o autor, 

existem ganhos financeiros e económicos evidentes na acessibilidade digital, especialmente 

se se tiver em conta a evolução demográfica. Fica a esperança de que as questões que se 

avizinham, dado o envelhecimento da população, sejam mitigados, antes de se tornarem 

problemas.  
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Dadas as características da acessibilidade, genericamente falando, é de extrema 

importância que esta faça parte do projeto de um produto a desenvolver. Os problemas de 

falta de acessibilidade são complicados de resolver após um produto estar “terminado”. Posto 

isto, o autor acredita que o trabalho realizado, e aqui exposto, tem o potencial de mudar o 

paradigma do desenvolvimento de software, tornando, gradualmente, a acessibilidade digital 

parte do processo de desenvolvimento, sendo esse o resultado esperado, o zénite deste 

trabalho. 

 

5.1. Contributos 

O objetivo principal desta investigação foi desenvolver uma proposta de método de 

desenvolvimento de software com a implementação de acessibilidade explícita, que fosse 

abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades funcionais que se pretendam 

mitigar, bem como conversível, de forma a ser usado por equipas de desenvolvimento que 

utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na atualidade. De seguida são 

apresentados os objetivos subordinados, que permitiram alcançar o principal, com a 

explicação que se considerou necessária, tendo em vista a inteleção da sua concretização. 

• Investigar a literatura científica na área do desenvolvimento de software com 

acessibilidade: 

A literatura científica na área do desenvolvimento de software com acessibilidade foi 

pesquisada nos principais repositórios de artigos científicos.  

Com esta pesquisa foi possível mostrar a baixa preponderância da investigação feita 

nesta área pelo meio académico. Este assunto pode ser revisto no capítulo 2. 

• Escrutinar os principais standards relativos à acessibilidade digital aceites 

internacionalmente: 

No capítulo 2.2, pode ser consultado o escrutínio aos que se consideraram ser os 

principais standards referentes à acessibilidade digital. Após a análise, foi concluído que o EN 

301 459 será, porventura. O que reúne as melhores condições para ser seguido; 
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• Verificar a legislação aplicável: 

A legislação aplicável, com enfoque no contexto português, foi apresentada no 

capítulo 2.4. Concluiu-se que apesar da legislação existir, falta a sua tradução para a realidade, 

que fará com que a acessibilidade digital passe a ser, efetivamente, aplicada; 

• Expor a relevância da acessibilidade digital na educação de PCD: 

No capítulo 2.1.2, Foram apresentados diversos documentos oficiais que abordam a 

educação inclusiva, onde a acessibilidade digital é tida em conta. Com base nesses 

documentos concluiu-se que a acessibilidade digital é um fator relevante na educação de PCD; 

• Isolar os passos de desenvolvimento de um software transversais aos vários 

métodos de desenvolvimento: 

A identificação das fases gerais de desenvolvimento de software, que estão presentes 

de sobremodo nos diversos métodos de desenvolvimento utilizados atualmente, foi efetuada 

com base em referências da engenharia de software, podendo ser consultada no capítulo 

2.5.1; 

• Perceber onde e como devem ser introduzidas as questões relativas à 

acessibilidade digital durante o processo de desenvolvimento de software: 

Foi possível entender onde, e como, a acessibilidade pode, e deve, ser implementada 

no método de desenvolvimento de software, por meio da informação patente no capítulo 2.5, 

incluindo os seus subpontos. 

• Desenvolver e apresentar uma proposta de método de desenvolvimento de 

software que mencione a acessibilidade digital: 

A proposta de método com a implementação de acessibilidade explícita, que se 

considerou abrangente o suficiente para abarcar todas as dificuldades funcionais que se 

pretendam mitigar, bem como lograr ser conversível e usado por equipas de desenvolvimento 

que utilizem os mais populares métodos de desenvolvimento na atualidade, foi apresentada 

no capítulo 3.2.2.1; 
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• Validar a proposta de método apresentada: 

A proposta de método foi sujeita a validação, afinação, e teste. Todo esse trabalho 

pode ser consultado no capítulo 4, incluindo os seus subpontos. 

 

Durante esta investigação, e em conformidade com a etapa 6 do DSR, foi possível 

publicar os seguintes artigos: 

• Silva, J. S., Gonçalves, R., Branco, F., Pereira, A., Au-Yong-Oliveira, M., & Martins, J. 

(2019). Accessible Software Development – A Conceptual Model Proposal. Universal 

Access in the Information Society, 18(3), 703-716. 

• Silva, J. S., Gonçalves, R., Martins, J., Branco, F., & Pereira, A. (2018). Accessibility in 

Software Engineering: Pursuing the Mainstream from a Classroom. In International 

Conference on Learning and Collaboration Technologies (pp. 505-517). Cham, Springer. 

• Silva, J. S., Gonçalves, R., & Pereira, A. (2017). Accessibility in the software life cycle a 

maieutic exercise in software engineering. In 12th Iberian Conference on Information 

Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-5). IEEE. 

• Silva, J., Gonçalves, R., Martins, J., Pereira, A. (2017) Making software accessible, but 

not assistive: A proposal for a first insight for students. In: Rocha Á., Correia A., Adeli 

H., Reis L., Costanzo S. (eds) Recent Advances in Information Systems and Technologies. 

WorldCIST 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 570. Springer, 

Cham. 

• Silva, J. S., Gonçalves, R., & Pereira, A. (2016). Accessibility Not on Demand: An 

impaired situation. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on 

Software Technologies (pp. 272-275). 

• Silva, J. S., Pereira, A., Goncalves, R., & Gomes, S. (2014). State of the art of accessible 

development for smart devices: From a disable and not impaired point of view. In 9th 

Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pp. 1-5). IEEE. 
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Foi ainda possível fazer uma apresentação oral numa conferência sobre educação 

especial, especificamente: 

• Silva, J. S., Gonçalves, R., Pereira, A., & Ramalho, A. (2016). Digital Technologies: 

Integration tools for blind students or with low vision. II International Meeting of 

Special Education: Contributions for Intervention. EXEDRA. Superior School of 

Education of Coimbra (unprinted). 

 

5.2. Limitações 

Porventura a maior limitação desta investigação terá sido a não concretização da 

infactível vontade de por à prova a proposta de método desenvolvida, de uma forma mais 

ampla – e.g. uso em sala de aula; uso em outros projetos de desenvolvimento. Outra limitação 

neste trabalho foi quando, no teste da proposta de método em cenário real, se ter tornado 

impossível passar por todas as fases de desenvolvimento, devido a constrangimentos 

temporais e limitações de ordem pessoal da parte do engenheiro voluntário que efetuou o 

desenvolvimento. Ainda neste mesmo teste, não foi possível ao autor realizar os testes com 

um dispositivo com SO Android. Este facto deveu-se a não ser o Android o sistema de eleição 

do autor, à fragmentação do Android, das suas múltiplas interfaces com o utilizador e ainda a 

enorme panóplia de equipamentos disponíveis, condições que fariam com que qualquer teste 

efetuado gerasse resultados difíceis de sistematizar. Uma outra limitação prendeu-se com a 

conversibilidade da proposta de método aos diferentes métodos de desenvolvimento de 

software, já que uma perfeita correspondência entre o método proposto e os métodos já 

utilizados pelos engenheiros de software exige algum esforço de adaptação. Também a 

escassez de literatura científica que aborda especificamente o tema da acessibilidade digital 

afigura-se como uma limitação, já que significou que o autor precisou de avançar o 

conhecimento existente com um suporte teórico menos robusto do que o desejável.  

Os trabalhos de investigação e redação deste escrito enfrentaram também alguns 

obstáculos que se afiguram como limitações. Por um lado, a dificuldade de acesso e de leitura 

dos artigos científicos tornaram o estudo do estado da arte numa tarefa penosa, 

especialmente porque o acesso aos repositórios de artigos científicos está longe de ser total, 
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a acessibilidade Web dos repositórios é, genericamente, negligenciada e os próprios artigos 

científicos têm uma acessibilidade pobre, como o demonstrado por Nganji (2018) – o autor 

necessita de software e conteúdos digitais acessíveis. Por outro lado, os problemas nas 

gravações das entrevistas, assim como a impossibilidade de usar software especialmente 

desenhado para análise de conteúdos, foram outras das limitações identificadas, sem, no 

entanto, terem comprometido o trabalho. É inegável também que a limitação crítica desta 

investigação foi a saúde periclitante, e em constante evolução, do autor. 

 

5.3. Trabalho Futuro 

Para trabalho futuro será interessante compilar e desmontar alguns mitos que 

deturpam a verdade sobre a acessibilidade digital, alguns que foram brevemente 

mencionados neste escrito – e.g. falta de ferramentas para ajudar a desenvolver software 

acessível; falta de ferramentas de teste; falta de documentação; público-alvo reduzido. 

Outro ponto relevante será desenvolver ferramentas de apoio ao desenvolvimento de 

guiões de teste, adequados a cada uma das deficiências. Algo que poderá impulsionar a 

implementação de acessibilidade digital, será identificar e elencar as vantagens inerentes a 

um produto acessível, para além dos da facilitação da utilização do próprio produto. 

Será também interessante perceber se o esforço empregue na implementação de 

acessibilidade digital, pode, de alguma forma, ser útil noutras características do software – 

e.g. cibersegurança. 

A acessibilidade é uma área polímata e de elevada complexidade. No que diz respeito 

à acessibilidade digital, apesar da sua complexidade, existem ferramentas que facilitam a sua 

implementação. Ao utilizar componentes gráficos standard de uma interface gráfica já 

existente, está-se, inclusivamente, a reaproveitar muito trabalho de investigação previamente 

feito por grandes marcas. 

Ninguém discorda que a acessibilidade é importante, pelas mais variadas razões, 

tipicamente altruístas. Contudo, a realidade é cruel para quem depende de produtos 

acessíveis. Descartes, em Discurso do Método, escreveu que “para saber quais eram 
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realmente as suas opiniões, devia tomar nota mais daquilo que praticavam do que daquilo que 

diziam”. Esta frase vai ao encontro da opinião do autor, fruto das suas observações e 

experiência de vida. Com frequência, o cinismo tende a assenhorear-se, encontrando caminho 

na frustração, no caso, por causa da falta da acessibilidade digital, que é tão propalada mas 

tratada como algo espúrio. 

Em Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (1978), Bernard, por causa das 

inferioridades físicas que tinha, comparativamente com os outros Alfa-Mais, sentia-se 

desconfortável a dar ordens a Deltas por terem uma altura semelhante. E, de facto, os Delta 

tratavam Bernard de uma forma diferente da de como tratavam os outros Alfa-Mais. Será que 

a acessibilidade só vai ser realmente tida em conta quando alguém com efetivo poder, que 

seja aceite como superior e com capacidade para desencadear consequências negativas o 

ordenar? O autor espera que não, que isso não seja necessário, que o respeito por pessoas 

fisicamente inferiores impere, e termina com a última frase de Bartleby, o Escrivão, de Herman 

Melville (2009): “Ah, a humanidade!”. 
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An 
Anexos 

Anexo A – Inquérito a pessoas cegas ou com baixa visão 

 

Este questionário é feito no âmbito de um projeto de doutoramento que visa contribuir 

para o aumento de desenvolvimento de software acessível. Pretende-se identificar a melhor 

altura e melhor maneira de implementar a acessibilidade no software, durante o seu processo 

de desenvolvimento, a fim de incorporar, de forma formal, etapas referentes à acessibilidade 

nos processos de desenvolvimento de software. 

 

1. Qual a sua idade? Até 10, entre 11 e 14, entre 15 e 17, entre 18 e 24, entre 25 e 29, 

entre 30 e 39, entre 40 e 49, entre 50 a 59, entre 60 a 64, 65 ou mais. 

2. Qual o dispositivo ou dispositivos que utiliza? Por exemplo, computador, 

smartphone, tablet, smartwatch. 

3. Utiliza os seus dispositivos para ler? Por exemplo: livros, textos. 

4. Utiliza a Internet? Via qualquer dispositivo 

5. Quais são as três principais atividades que executa nos seus dispositivos?  

5.1. Executa-as via navegador ou aplicação/app? 

6. Quais são as três principais atividades que executa via Internet? De todas as formas. 

Por exemplo: via navegador da Internet – como o Internet Explorer – ou via aplicações no 

telemóvel – como facebook. 
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6.1. Via navegador ou aplicação/app? 

7. Utiliza o seu dispositivo para ver notícias? 

7.1. ○ Se sim, via navegador ou aplicação/app? 

8. Utiliza o seu dispositivo para fazer compras ou investigar um produto para o ajudar 

a decidir se o vai comprar? 

8.1. Se sim, via navegador ou aplicação/app? 

9. Utiliza o seu dispositivo para consultar informação do Estado? Por exemplo, website 

da Segurança Social ou das Finanças. 

9.1. ○ Se sim, via navegador ou aplicação/app? 

10. Utiliza o seu dispositivo para aceder a serviços do Estado? Por exemplo, 

preenchimento da declaração de IRS ou marcar uma consulta médica. 

10.1. Se sim, via navegador ou aplicação/app? 
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Anexo B – Guião da entrevista semi-estruturada 

 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

1. Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter 

impacto no desenrolar do projeto? 

2. Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de 

projeto – e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

3. Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

4. E no que toca à sua exequibilidade? 

 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à fase 

de Especificação de Software. 

5. Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de 

acessibilidade pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica 

trabalho extra, já durante a implementação do projeto? 

6. Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de 

Especificação de Software? 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem mais 

alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação de 

Software. 

7. Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa 

deficiente, por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

8. Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

9. Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para 

efetuar testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão 

problemática com a contratação de tal recurso? 

 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

10. Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não 

exista menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

11. Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de 

Evolução de Software? 

12. Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

13. A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 
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Anexo C – Transcrição das entrevistas realizadas 

Anexo C1 – Entrevista 1 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade 

digital, nos diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais 

acha que são os motivos? 

Sim, sim. Concordo plenamente. Infelizmente, acho que não é uma coisa que dá 

dinheiro e não interessa às empresas investir, não é? Porque não lhes vai trazer muito 

retorno a nível de… pronto, não é uma coisa que vá dar muito dinheiro, não é? E acho 

que não é o foco das empresas, a preocupação deles não é essa. Infelizmente.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Ah, isso depende da empresa. Cada empresa faz à sua maneira.  

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, 

considera que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível 

pode ter impacto no desenrolar do projeto? 

Terá de ter... Porque é uma, como é que se diz? Tem os requisitos diferentes. 

Tem que se tratar de toda essa parte da acessibilidade. Sim. Se o requisito lá estiver quer 

dizer que é uma coisa que tem de se implementar, não é? se... não é?  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de 

projeto – e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu sim, eu acho que sim. Eu acho que se deve fazer uma pesquisa e ver... 

primeiro, aprender sobre o que é acessibilidade na plataforma e a partir daí ver tipo o 

que se vai ser preciso fazer realmente para alcançar esse nível de acessibilidade 

pretendida.  

Tu não tens essa a preocupação quando estás a trabalhar no teu dia-a-dia, 

portanto. 
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De ser eu? De ser eu próprio a pesquisar por isso? Sim. [preocupação da equipa 

em trabalhar a acessibilidade] Não. Não é uma prioridade e... Nunca se falou sequer. 

A user experience, sim.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Acho que sim. Acho que sim, sim.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Isso depende muito. Mas acho, acho... Diria que sim.  

Depende de quê? 

Primeiro, depende de quanto tempo se tem disponível para fazer essa pesquisa. 

E o... Como é que se diz? E também tipo é bom que seja, que não seja uma prioridade... 

Por exemplo, os designers também tem de haver uma preocupação da equipa toda para 

alcançar querer isso. Porque pode mesmo que tenhas o developer que se preocupe com 

isso e esteja mais atento a essas coisas. Se o resto da equipa não estiver convencida ou 

não estiverem autorizados, infelizmente não acontece.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de 

Software. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, 

relativamente à fase de Especificação de Software. 

Não. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software 

relativo à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de 

acessibilidade pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica 

trabalho extra, já durante a implementação do projeto? 

Certo. Sim. Isso leva para que... porque, sendo... dependendo das outras coisas 

estarem a implementar essa seria quase das últimas. E se realmente estivesse em risco 

a redline ou se estivesse a demorar muito tempo ou então se a estimativa fosse um 
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bocadinho maior por causa disso, acho que realmente podiam pôr isso de lado ou então 

adiar. Ou noutra altura. Sabe-se lá para quando, não é?  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é 

mitigado pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de 

Especificação de Software? 

Deveria ser, sim. Porque se faz o levantamento de requisitos e assim, 

normalmente faz estimativas. Com a pesquisa feita, sabe-se o trabalho que é preciso 

fazer.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se 

tem mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e 

Implementação de Software. 

Não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa 

deficiente, por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Certo. Eu diria que não. Eu acho que não porque era preciso alguém que tivesse 

essa deficiência para puder ajudar e dizer, “olha, vocês têm de ter atenção a isto, a isto, 

a isto.” Ou alguém que já tem experiência que tenha trabalhado com um projeto antes 

que tenha, já tenha feito essa base de testes para a acessibilidade. Que é um caso muito 

específico.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião 

de testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Ou isso ou guião. Ou então um treino ou uma coisa qualquer. Ou então fazer 

parte, por exemplo, de disciplinas... Porque mesmo quando na parte da educação, a 

parte da universidade, não é uma coisa que seja mencionada. O problema começa por 

aí também.    
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Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para 

efetuar testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão 

problemática com a contratação de tal recurso? 

Se realmente a empresa está preocupada e quer implementar isso em condições, 

eu diria que isso é um requisito básico para poder ter a certeza que a parte da 

acessibilidade foi bem-feita, não é? Ter um utilizador real para fazer esses testes.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria 

de dar mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera 

que a equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não 

exista menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Certo. É assim, partindo... depende de como se veja da perspetiva que seja isso. 

Mas sendo a acessibilidade um requisito e fazendo parte das features é uma coisa que 

terá de ser mantida. Espera lá. Tu quando dizes documentação é a documentação de 

quê [documentação anexa de engenharia de software]?  

Sinceramente, isso devia estar na documentação. Porque é que não estaria, em 

primeiro caso... Mas se não estiver lá e se as pessoas que vão fazer a manutenção não 

foram as pessoas iniciais do projeto, então obviamente que não. Se calhar nem vão 

saber. Nem se vão lembrar disso.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de 

Evolução de Software? 

Não. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. 
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A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade 

aumentará caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim. Ah, sim. Acho que sim. 

 

Anexo C2 – Entrevista 2 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo, concordo que há falta de acessibilidade, de uma maneira geral, até, talvez 

mais evidente nuns casos do que noutros. No caso da web, há esforços e há normalização, 

mas nem sempre as pessoas se lembram das diretivas de acessibilidade, nem sempre se 

preocupam, nem sempre querem ter o esforço, que é reduzido, não é, é mais uma questão 

até de preocupação, às vezes. Eu acho que as razões têm a ver com, apesar de tudo, ainda 

falta de sensibilização; por outro lado, está relacionado a falta de conhecimento quanto ao 

que fazer para que o software seja acessível, não é? Apesar de haver alguma informação 

publicada, de haver alguma legislação, até, nalguns domínios, os cursos superiores ou cursos 

médios que formam os profissionais não têm essa preocupação, por exemplo, regra geral.  

Acho que isso era importante [incluir nos cursos académicos de tecnologia a questão 

da acessibilidade]. Há casos… por exemplo, o caso aqui da xxxx, em que a acessibilidade está 

mais presente há muitos anos, por causa de as pessoas que cá estão terem investigação nessa 

área e terem até tido, no passado, algumas responsabilidades a nível político, nalguns casos, 

como eu estava a dizer, como aqui na xxxx, existe essa preocupação. Apesar de que o 

resultado prático, depois, não é tão visível quanto isso.  

Essas skills podem não ser pedidas quando vão para o mercado de trabalho e as 

próprias pessoas têm tendência a esquecer com facilidade aquilo com que não se preocupam 

no dia-a-dia, não é? Uma pessoa que viva mais de perto com os problemas, por exemplo, tem 

mais tendência a lembrar-se das limitações que existem. Quem se afasta, mesmo que tenha 

tido formação, afasta-se, vai para uma empresa em que a acessibilidade não está na agenda 
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da empresa, mesmo que quem chefia não diga explicitamente que não é para fazer assim, o 

assunto vai caindo no esquecimento. Portanto, é preciso desenvolver o software para o cliente 

A ou para o cliente B ou para o público-alvo X ou Y, e quase que… não queria utilizar o termo 

“naturalmente”, mas com forte probabilidade, as pessoas acabam por se esquecer da 

acessibilidade, em grande parte por causa de não estar no seu quotidiano o lidar com os 

problemas de visão, de audição, de mobilidade, etc., não é?  

Não é que fique completamente por debaixo, mas fica bastante escondido… Não há 

essa sensibilização na opinião pública, há a espaços, não é, sai uma reportagem ou outra na 

televisão, mas não é, se calhar, o suficiente e é uma questão de mentalidades. Portanto, a 

sociedade não assumiu ainda essas preocupações, não é? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Sim, sim, sim. Se se partir logo do pressuposto de que isso é uma necessidade, não é, 

a preocupação com a acessibilidade, quem vai desenvolver vai contemplar essa necessidade. 

Isto vai um bocado ao encontro de àquilo que estávamos a falar antes, ou seja, muitas vezes 

as coisas não se fazem porque não há preocupação. Se houver a preocupação de início, para 

o técnico, geralmente até tem tendência… claro, salvo exceções, a fazer as coisas de forma a 

que cumpram integralmente os requisitos. Agora, eu acho que o problema está precisamente 

aí nessa fase, é na fase de análise de requisitos e de especificação, que muitas vezes falha. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, sim, acho que sim. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

São adequados. Não são suficientes, mas são adequados.  
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E no que toca à sua exequibilidade? 

Também. 

Digo que não é suficiente só preocuparmo-nos com isto a nível da especificação de 

software, depois é preciso continuar. Expliquei-me mal.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Sim, se calhar é importante… isto vai dar um bocadinho ao início da conversa. Se 

houver uma aposta na formação a esse nível, se o arquiteto de software estiver bem ciente 

disso, pode ele próprio ser um impulsionador, de forma a que o cliente do software, por 

exemplo, esteja ciente dessa necessidade. Ou seja, imaginemos, no desenvolvimento de 

software à medida, muitas vezes quem encomenda software não está com essa preocupação, 

e pode ser muitas vezes o próprio gestor de projeto a ter essa preocupação e dizer “não acha 

que devíamos contemplar as questões de acessibilidade?”, e explicar os benefícios. Isso 

acontece, por vezes, já vi acontecer. Como já vi o contrário, já vi o cliente, mesmo sendo um 

cliente que não está, de alguma forma, ligado a nenhum tipo de handicap, mas o cliente ter 

esse tipo de preocupação, “olhe, eu gostava também que isto fosse acessível para cegos ou 

que isto fosse acessível para surdos”… por vezes, existe essa preocupação, mas não é 

generalizada.  

Tenho isso na minha própria atividade, tenho atividade empresarial, também, não sei 

se tinhas essa noção, tenho uma empresa, e nós alertamos os clientes, por exemplo. É a xxxx. 

Nós temos na nossa matriz essa preocupação, apesar de que nem sempre está presente, 

mesmo assim. Mesmo nós que estamos alertados, que temos essa preocupação, o próprio 

nome é nesse sentido, às vezes há esquecimentos.  

Sim Sim. Procuramos, de uma maneira geral, alertar. Também já nos aconteceu não 

ser preciso, ser o próprio cliente a dizer “olhe, eu gostava que isto também fosse acessível”.  
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Não, não [não me recordo de algum cliente dizer que não queria]. Mas também a nossa 

experiência é limitada, ainda temos pouco tempo de atividade, temos dois anos de atividade, 

portanto não é uma experiência de uma vida. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Pode acontecer, sem dúvida. Pode acontecer, seja porque o programador vai-se 

apercebendo que aquilo foge à maneira como está habituado a trabalhar… às vezes nem é 

uma questão de tempo, é uma questão de hábitos, de mexer com o status quo, com a forma 

como as pessoas estão habituadas a estar e a trabalhar. E pode acontecer depois que o gestor 

de projetos esteja atento, ou não, ou seja, se o gestor de projeto não estiver atento e se os 

programadores… como pode acontecer que seja o próprio gestor de projeto a dizer “epá, isto 

afinal vai-nos atrasar muito, o público-alvo é reduzido, vamos fechar aqui os olhos, vamos 

avançar”. Também pode acontecer. Pode estar especificado, muito bonitinho, porque até fica 

bem, não é, depois, na prática “olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço”. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim, eu acho que… depende dos casos, e aquilo que acabei de dizer, o haver alguma 

resistência na fase de implementação, pode ser porque, efetivamente, há ali uma sobrecarga 

de trabalho ou pode ser apenas uma questão de se estar preso a determinados preconceitos 

ou ideias pré-concebidas. O esforço para tornar o software acessível nem sempre é assim tão 

grande. Há pequenas coisas que dependem do software que se está a construir. Mas regra 

geral já há várias formas de contemplar… por exemplo, o caso da acessibilidade em apps 

móveis, quer Android, quer iOS, já estão mais do que preparados para isso, não é? É só tirar 

partido do que já existe.  

Não sei se é trivial [utilizar componentes gráficos nativos], não posso agora aqui dizer 

se é trivial ou não, mas que é fácil, é, e não é por aí que vai demorar mais… 
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Anexo C3 – Entrevista 3 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Eu não tenho, infelizmente, muita atenção à questão da acessibilidade. E digo 

infelizmente porque, muitas vezes, as pessoas têm uma tendência natural a esquecerem-se 

de coisas que são fundamentais, simplesmente porque não precisam delas. Portanto, eu acho 

que esse é o principal problema de toda a falta de acessibilidade que existe no software e em 

todos os documentos digitais, é que as pessoas não estão devidamente alerta, nem estão 

conscientes dessa necessidade, que é uma necessidade cada vez maior, como aliás diz, e muito 

bem, o artigo. Estamos perante uma sociedade cada vez mais envelhecida e com necessidades 

muito concretas em relação à acessibilidade. Por exemplo, nesta sociedade envelhecida em 

que vivemos e para a qual eu própria caminho, assim espero, aliás, todos nós, uma das grandes 

lacunas é mesmo a questão da visão. É uma das coisas que as pessoas começam logo a perder, 

é a visão, veem cada vez pior, começam-se a afastar da leitura porque não veem. Portanto, 

quanto menos acessível for toda a aplicação que existe e todo o documento digital, pior. 

Portanto, os motivos são por aí. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Eu acho que devia ter impacto no desenrolar do projeto, mas de facto não tem. Aliás, 

começa a ser mais um requisito, daqueles standard, que estão lá a ocupar espaço. É feito só 

porque sim. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 
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Acho que é fundamental. Voltando um bocadinho à pergunta anterior, todos os 

requisitos que não são utilizados, como é o caso daquele requisito único e genérico que é que 

a aplicação tem de ser acessível, sofre pelo facto de ser extremamente geral, ou seja, não é 

específico, não é detalhado, não diz especificamente “a aplicação deve ter isto, isto e isto”, e 

só é possível cumprir com isto, isto e isto fazendo essa recolha de documentação e preparando 

a aplicação, inclusivamente, para, lá está, vou voltar aqui a ir buscar a génese das 

metodologias ágeis, que começam exatamente por aí, que é começar logo no início, logo 

[impercetível] a definir os testes que serão aplicados ao produto ou ao software que se vai 

desenvolver, logo no início. Portanto, na altura em que se definem os requisitos, definem-se 

os testes que se irão fazer e que são os responsáveis pela aceitação do produto. Portanto, sim, 

é fundamental fazer essa recolha e todo o levantamento de todas as guidelines, de tudo o que 

existe, para garantir que a minha aplicação… Porque, convenhamos, se calhar também não é 

fácil chegar e garantir que é acessível para tudo. Se calhar, e especialmente numa fase inicial, 

é conveniente escolher, selecionar, “ok, a aplicação é acessível para este contexto”, se calhar 

vou permitir que um leitor de ecrã, que é aquilo que considero, neste momento, se calhar, 

mais importante, eu, que sou responsável pelo projeto, tenho que ser capaz de fazer o 

varrimento todo da aplicação. E então, o que é que eu tenho de garantir e que testes é que 

vou fazer a minha aplicação, depois de ela estar pronta, por forma a garantir que ela passa… 

e não estou a falar de um requisito, estou a falar de mais de uma mão cheia de requisitos, 

muito concretos, muito específicos, esta aplicação tem de fazer isto, o leitor de ecrã, quando 

for ativado, tem de conseguir dizer o título da aplicação, tem de conseguir passar por todos 

os elementos ativos onde o utilizador pode clicar, pode selecionar. Portanto, algo mesmo 

muito específico. A meu ver, o grande problema do requisito único, que costuma haver, que 

é “esta aplicação tem que ser acessível”, é o facto de ele ser único e ser extremamente geral. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Acho que são fundamentais. Não só adequados, fundamentais. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Acho que os primeiros projetos que a equipa em questão for a desenvolver, vão ser 

projetos mais complicados. Isto requer algum estudo e há muita documentação, a nível web, 
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lá está, há muita documentação, até diria que há demasiada documentação, mas lá está, uma 

das propostas do artigo passa por incluir alguém na fase de validação. E como eu sou 

apologista, novamente, das metodologias ágeis, nas metodologias ágeis [impercetível] ao 

nível dos requisitos, e portanto… Aquilo que eu estava a dizer era que como é proposto no 

artigo ter alguém na fase de testes que precise de utilizar a aplicação, ou que vá utilizar a 

aplicação, ou que nem precise, nem vá, mas que tenha como função testar a acessibilidade 

específica, uma vez que [impercetível], e verificar se o produto realmente está de acordo com 

aquilo que deveria estar, por que não incluir essa pessoa logo na fase de levantamento de 

requisitos? Porque o processo de levantamento de documentação e todo o processo de 

definição pode ser bastante acelerado. Ter alguém que utilize tecnologia, que esteja por 

dentro daquilo que é preciso fazer, que lide com estas dificuldades numa base diária, é 

fundamental, e quanto mais cedo no processo estiver incluído, melhor. E portanto, este 

levantamento, com a ajuda de alguém deste género seria muito mais fácil, muito mais rápido 

e, portanto, muito mais exequível. Acho que é exequível, até porque é muito difícil num 

projeto [impercetível] ter os requisitos definidos todos à partida. E não vejo por que é que… 

O software é um produto vivo, vai crescendo e vão surgindo novos requisitos. Portanto, sim, 

por quê estarmos preocupados em garantir que é tudo, tudo acessível, quando ainda não 

temos uma única linha de código? Por que é que não estamos preocupados em definir, 

inicialmente, uma checklist, mas por que não ir acrescentando coisas a essa checklist, à 

medida que forem sendo identificadas novas necessidades? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, não me parece. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 
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Pode, isso pode acontecer. Eu já vi isso a acontecer, com acessibilidade ou com outro 

requisito, que a equipa de desenvolvimento, por algum motivo, desconsidera. E não está 

diretamente associado com uma questão de dar muito trabalho. Pode ser algo tão simples 

como, do ponto de vista de desenvolvimento, não ser tão desafiante e, se calhar, ser 

considerado trabalho mais “chato”, e as pessoas têm uma tendência natural a esquecerem-

se. Portanto, sim, acho que pode haver um processo de interrupção, se a fase de especificação 

for dada por terminada e, depois, se avançar para a fase de desenho e implementação, como 

duas fases completamente distintas. Ou seja, não havendo ali um fio condutor, é muito fácil 

as pessoas esquecerem-se. A mim, parece-me que faz sentido que, nesta fase de desenho e 

implementação, haja constantemente… em que o constantemente, depois, é muito subjetivo, 

claro, mas que haja com alguma periodicidade uma presença da tal pessoa que ajudou no 

levantamento de requisitos, da tal pessoa que vai testar, de forma que [impercetível] feita 

uma fase final intensiva de testes, em que depois, rapidamente, se chega à conclusão que está 

tudo mal. 

 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

A minha opinião é que, se o trabalho não for feito na primeira fase, não é aqui que ele 

vai ser feito. É escusado. Pela minha experiência, já é complicado fazer quando ele foi 

devidamente acautelado na primeira fase. Quando ele nem sequer foi especificado, não é 

nesta fase que ele vai entrar. É muito difícil.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Eu acho que vou incluir aquilo que lhe disse, porque está diretamente associado a esta 

fase, não tanto pela fase de desenho, da fase ainda de conceção, mas pela fase de 

implementação, está diretamente associado à fase de implementação, e tem a ver com tirar 

partido dos IDEs. Há IDEs, neste momento, que já fazem uma verificação estática do código, e 
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é possível permitir que esses IDEs venham cada vez mais a evoluir, no sentido de alertar os 

programadores para a falta de acessibilidade do produto que estão a desenvolver. Para além 

disso, também existem em ambientes de continuous delivery e continuous integration, que 

utilizam repositórios de controlo de versões, como são exemplos o Subversion ou, neste caso 

mais recente e o que está a ser mais utilizado atualmente, o Git… A análise estática do código 

é feita no IDE. O repositório de controlo de versões em ambientes em que há uma equipa que 

está… em que há um processo de submissão de código para um repositório central, muitas 

vezes já começa a haver imposições por parte de empresas, em que as suas equipas são 

obrigadas a garantir que o código que submetem para esses repositórios está coberto por 

testes ao próprio código. Então, da mesma maneira como isso acontece com testes ao próprio 

código, também poderá acontecer com “atenção que as guidelines para a acessibilidade, que 

foram definidas na fase inicial não estão aqui contempladas, portanto este código não vai ser 

submetido ao repositório central, portanto isto ainda não está completo, trate de avançar”. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Conseguir, conseguia. Mas não era à primeira versão. Iria fazer uma versão, depois iria 

ser revisitada essa primeira versão e… sim. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

É extremamente útil. Uma checklist, sim, sim. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática com 

a contratação de tal recurso? 

É muito fácil. Estando na posição em que eu estou, não vejo absolutamente problema 

nenhum nisso. Do ponto de vista do mercado de trabalho, não sei até que ponto é que pode 

haver uma contratação a 100%, em exclusividade. Se as skills da pessoa em questão fossem 

só essas, ou seja, estar numa fase de testes, de validação e testes, única e exclusivamente, a 

empresa tem que ter alguma dimensão. Se for uma empresa mais pequenina, não sei se é 
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comportável que uma pessoa fizesse só isso. Agora, acho extremamente importante que 

alguém que tenha essas capacidades, porque são uma mais-valia, não vejo por que é que não 

se pode colocar num sistema de serviço. Ou seja, eu tenho possibilidade de fazer essa 

verificação. Então, estou aqui, e para garantir, por exemplo, que vos dou apoio na fase de 

verificação, cobro X. Para garantir que estou a fazer a validação do software que vocês estão 

a desenvolver, cobro Y, e faço isso para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C e 

para a empresa D. Eu diria que a prestação de serviços… Aliás, a própria tecnologia, neste 

momento, está a evoluir para isso. Os servidores, na Cloud, agora, são vistos como 

plataformas que fornecem serviços, portanto, é uma prestação de serviços. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Que a fase de validação deve começar em simultâneo com a fase de levantamento de 

requisitos. A validação deve ser paralela a todo o projeto. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

A minha resposta é um bocado dúbia. Eu própria tenho algumas dificuldades em definir 

se é assim ou não. Mas eu tenho a sensação que o que custa é começar. Portanto, se eu já 

tiver um software que é acessível, mesmo que não haja uma referência explícita para isso na 

documentação e em tudo aquilo que está para trás, há uma tendência natural em continuar a 

fazer as coisas tal e qual como elas estão. Portanto, eu diria que essa é a fase mais tranquila. 

Já estando acessível, é o mais tranquilo possível. Portanto, se sempre se fez assim e se fez 

bem, é só continuar. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, assim de repente, não. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 
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A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu tenho uma teoria em relação a isso, e tem a ver com a fase de validação. A fase de 

validação existe desde sempre, no processo de desenvolvimento de software. Os testes só 

agora começam a ser vistos como estando ao mesmo nível da fase de desenho e 

implementação. Existe quase uma subclasse dentro dos programadores, que são os testers, 

são pessoas que são vistas quase como… “pronto, coitadinhos, vão ali e testam”, “os 

desgraçados que vêm destruir o nosso trabalho, nós que somos tão importantes, somos 

arquitetos de software e programadores”. Portanto, há aqui uma desconsideração. E 

entretanto tem vindo a evoluir muito no sentido de garantir a qualidade do software. E eu 

tenho a sensação que só começa a fazer realmente sentido aquela fase de validação quando 

quem está no topo, especialmente quem está no topo, começa a perder dinheiro. Porque isto, 

essencialmente, é um negócio, não é? Então, quando não há testes, as coisas não funcionam, 

e quem está no topo perde dinheiro, porque tem de fazer as coisas novamente. E começa a 

passar essa mensagem para os programadores… os próprios programadores começam a 

incluir isso na sua rotina, começando algo que… eles próprios também não gostam de fazer as 

coisas duas ou três vezes. Portanto, começaram a incluir isso na rotina deles. Isto para dizer o 

quê? Que não é pelo facto de uma coisa estar escrita que faz com que comece a ser a prática. 

Portanto, não me parece que a acessibilidade tenha de estar plasmada no método, mas eu 

acho que deve haver… Porque definir mais uma fase, nestas todas, não faz sentido dedicá-la 

única e exclusivamente à acessibilidade. A acessibilidade tem de estar presente [impercetível], 

tem que ser transversal. Portanto, ter aqui uma fase nova, não. Ter uma fase transversal a 

todas elas, não é uma fase. Eu acho que pode passar por aí, o “chamar a atenção para”, mas 

só isso. E vou explicar por quê: porque, neste momento, todos os projetos a sério que eu 

conheço têm um requisito, que diz “esta aplicação deve ser acessível”. Todos, todos os 

projetos têm esse requisito, mas ficam-se só pela especificação do requisito. 
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Anexo C4 – Entrevista 4 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo, sim. Há vários motivos. Há dois mais importantes: um tem a ver com as 

restrições dos próprios projetos, de tempo como de dinheiro. O segundo que não será menos 

importante talvez falta de consciencialização dessa questão. Ou seja, uma grande parte dos 

programadores não estão sensibilizados para essa área. É a minha perceção. Com a evolução 

dos sistemas de programação e com as linguagens novas, as frameworks novas, os 

programadores cada vez que pegam num projeto há ali uma fase inicial que é de descoberta, 

a não ser que estejam a trabalhar sempre nos mesmos sistemas, se houvesse essa 

consciencialização há informação para o fazer. O que acontece, a falta de consciencialização 

e as restrições de tempo e de dinheiro tornam isso mais difícil.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Eu diria, como as coisas estão hoje em dia, os programadores funcionam muito com o 

conceito de dano. As equipas de programação têm objetivos muito bem definidos, testes que 

têm que cumprir muito bem definidos e se isso não estiver de alguma maneira claro no que 

têm que fazer e com a falta de consciencialização de que falei há pouco eu acho que é difícil 

esperar que as coisas mudem. Por que é que isto não é feito, além da questão do tempo, do 

dinheiro e da consciencialização? O que eu acho é que não é uma coisa fácil. Não, não. Não, 

não. Especificar. Mesmo especificar acessibilidade não é fácil porque há inúmeras dificuldades 

que podem ser colmatadas. Para tornar um programa completamente acessível para pessoa 

com qualquer tipo de dificuldade, as especificações seriam muito grandes. Por isso, eu 

percebo que se fuja de especificar mais algo do que aquilo que o João disse, que é um requisito 

quase não funcional, de que o programa tem que ser acessível. Como às vezes se diz, o 

interface tem que ser user friendly, que é algo muito muito subjetivo quando não é 
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especificado. Isso é uma perspetiva um bocadinho simplificadora da questão. Porque uma 

coisa são interfaces gráficas outra coisa são qualquer tipo de interfaces: se uma pessoa tiver 

problemas físicos, como tremores, a cor do site, ou um daltónico, ou seja, a acessibilidade… 

Como os problemas de acessibilidade têm tantas facetas, especificar todas as facetas que uma 

aplicação tem que responder, seria monstruoso e por isso escapa-se disso e por vezes investe-

se numa dessas facetas. Isso é verdade. Vamos fazer aplicações muito bem-comportadas. E 

na vida empresarial há sempre aplicações um pouco diferentes: nem todas usam tudo 

standard até para terem fatores diferenciadores. Se o objetivo principal for a acessibilidade, a 

estratégia que descreveu é a adequada. Mas normalmente, na maioria das aplicações o 

objetivo principal não é a acessibilidade. O objetivo principal é atingir o público em geral e 

depois vamos ter alguma consciência e torná-lo acessível. Uma coisa feita a posteriori. Eu acho 

que é difícil mudar. O que eu acho que se pode fazer: é criar guidelines de acessibilidades mas 

também teríamos que criar tipos de necessidades. As pessoas variam muito. Até lhe sugeria 

para o seu trabalho a criação de selos de qualidade, ou seja, teria que haver várias facetas 

para vários tipos de necessidades. Se isso fosse considerado uma coisa relevantes, as 

empresas começariam a apostar nisso. Ter certificações no seu software.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Se houvesse essa preocupação, eu suponho que é assim que seria feito. Parece-me que 

se o objetivo for esse, é assim que tem que ser feito. Saber o que é que existe para saber 

eventualmente até isso fazer com que a plataforma mude. Depende dos objetivos que se 

fazem. Porque um dos problemas é a tal falta de consciencialização e havendo falta de 

consciencialização isso não é um objetivo. A partir do momento que houver essa 

consciencialização, isso passa a ser um objetivo. Da mesma maneira que agora toda a gente 

tem como objetivo fazer interfaces amigáveis, temos de nos adaptar ao utilizador quando 

antes havia a ideia de que o utilizador é que se enganava. Agora os utilizadores não se 

enganam: os utilizadores são mal guiados. E essa mudança de paradigma em relação à 

interação com utilizador também mudou. O que me está a dizer é que também obrigaria à 

mudança de paradigma em relação à acessibilidade. Eu acho adequado que se faça, sim.  
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Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Fazem sentido, sem dúvida. Se o objetivo final for criar aplicações acessíveis, no ciclo 

de vida isso deve estar presente desde o início. Nesse sentido, concordo que sim. Não sei se 

basta. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Eu acho que é a fase mais exequível. Quando se está a fazer a especificação será mais 

uma vertente a ter e em termos de risco, porque as coisas se tratam muito por risco, diria que 

o risco de acrescentar isto, em termos de fazer com que esta etapa se prolongue ou não seja 

bem sucedida, será dos sítios em que o risco é menor. Não compromete. Será um grãozinho 

de areia a mais na equipa que faz a especificação. Estamos a falar aqui para qualquer tipo de 

metodologia mas há-de haver em algum sítio em que se possa dizer que é a especificação dos 

objetivos.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Neste momento acho que não.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Sim. Sem dúvida. A acessibilidade tem sempre a ver com a prioridade que se der ao 

requisito. Por isso ou é um requisito core, que é indispensável. Se não é indispensável 

começam a correr um maior risco de não serem implementados. Com o nível de 

consciencialização que temos hoje em dia, é um dos elegíveis para ser despejado. Mas devo 

dizer que estão identificadas cada vez mais dificuldades, no sentido em que todos temos 

dificuldades, cada vez mais, não há ninguém que não tenha dificuldades, só que umas são 

mais óbvias que outras, pode ajudar a essa consciencialização. … 
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Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Posso dizer que um dos riscos dessa fase e apesar de ter dito no início que os 

programadores têm que aprender muita coisa, de cada vez que vão para um projeto têm que 

investigar para descobrir os meios para resolver, eu acho que a maioria dos programadores 

não está habituado a procurar para esta área. Isso também pode ser um risco da 

implementação: a informação existe mas como é uma coisa muito pessoal. Uma pessoa pode 

não saber como pegar no problema. Se a pessoa não tem a dificuldade e o requisito não diz 

como fazer, diz o que fazer. E às vezes, quando os requisitos são óbvios recebe x e devolve y. 

No desenho já tinha que haver o envolvimento do utilizador. E isso já torna a coisa mais 

complicada porque os utilizadores e os programadores não falam a mesma língua. Na fase de 

desenho e implementação, acho que o risco que pode haver é falta de consciencialização é 

porque as pessoas não conhecem.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Teria que haver consultores, pessoas com algum grau de especialização, que pudessem 

indicar, especificar os testes. Acho que a sensibilidade tinha que se ir criando. Uma típica não 

terá, tem que haver um processo de aprendizagem. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Eu diria que sim, tanto de testes como de especificação. Nitidamente tem que haver 

áreas de acessibilidade, dificuldades, quase especialidades, como na medicina. Uma aplicação 

pode ser completamente acessível para um tipo de dificuldade e não ser adequada para outro. 
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Nessa medida, tanto para as especificações como para as validações, as guidelines tinham que 

ser segmentadas.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu acho que depende sempre da relação custo-benefício. Se houvesse normas 

europeias, por exemplo, a definir regras mínimas de acessibilidade para aplicações utlizadas 

em determinados âmbitos, aí havia um benefício direto que justificaria o custo. Se fosse uma 

lei e se fosse obrigatório testar por testers variados e não só pela equipa de testes tradicional, 

eu diria que esse constrangimento desapareceria. Sem essa obrigatoriedade, visto que a 

consciencialização da população em geral não existe, e vai demorar uma geração a aparecer, 

é mais ou menos como as quotas das mulheres. Ninguém gosta de quotas. Esse 

constrangimento vai existir até que haja um elemento mais forte em que o prato da balança 

fique mais equilibrado e que essa relação entre o custo e o benefício seja ponderada por quem 

tem que tomar a decisão no sentido em que o custo compensa o benefício. Há um 

constrangimento, sim, e será difícil arranjar para cada aplicação a pessoa ideal para o fazer.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Acho que não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

É muito difícil responder. Deve depender muito. Mas se não houver menção, eu diria 

que há um risco grande que não mantenha. A manutenção envolve coisas muito variadas: 

tanto correção do que possa não estar bem ou bugs detetados ou falhas de funcionalidades. 

Como às vezes a manutenção tem acrescento: quando são falhas há uma urgência que não se 

compadece com esse tipo de cuidados. 
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Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

A manutenção envolve coisas muito variadas: tanto correção do que possa não estar 

bem ou bugs detetados ou falhas de funcionalidades. Como às vezes a manutenção tem 

acrescento: quando são falhas há uma urgência que não se compadece com esse tipo de 

cuidados. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Em jeito de conclusão, o principal problema é a sensibilização.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Diria que sim. A dúvida aqui é se a acessibilidade vai estar no método ou nos requisitos. 

Sim, aí faria todo o sentido que estivesse plasmado isso uma feature como outra qualquer no 

modelo de desenvolvimento. A resposta é: sim, mal não fará de certeza, se não está em lado 

nenhum, é natural que escape. Eu acho que pode aumentar a sensibilização do pessoal 

técnico, do pessoal que está envolvido no desenvolvimento de software. Não sei se chega mas 

acho que não teria nunca o efeito contrário. Em termos de consciencialização, o problema é 

sempre o tempo. Quando estamos num projeto, quando estamos a ensinar, o tempo é sempre 

um fator muito limitativo. E realmente a acessibilidade quando temos um item que ainda por 

cima é complexo, não é trivial. Há sempre extras, descritivos que têm que se acrescentar. Por 

vezes, cada vez mais quando estamos a desenvolver está à procura de uma coisa que não há 

nos componentes standard, vai procurar. É um componente que alguém desenvolveu e não é 

acessibility proof. Não é um componente standard. Nos processos de desenvolvimento 

quanto mais explicita estiver essa necessidade de consciencialização, essa necessidade de 

funcionamento e de implementação, eu acho que mais provável que os programadores, que 

todas as pessoas que intervêm no ciclo de desenvolvimento de software acrescentem a sua 

parte nessa área.  
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Anexo C5 – Entrevista 5 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim, concordo. Não é um tipo de coisa que me faça falta, porque não tenho nenhuma 

dificuldade nesse campo, mas sim, pensando agora no software que conheço noto claramente 

que não deverá ser fácil para pessoas com esse tipo de dificuldades conseguirem interagir com 

esse tipo de software, sim. Eu penso que… a não ser que as empresas de software procurem 

endereçar um software especificamente para pessoas com dificuldade, penso que, talvez, não 

sei, não lhes compense fazer esse software para esse tipo de pessoas, porque se calhar é um 

grupo mais pequeno. Não sei, se calhar, o retorno do investimento não será bom, ou qualquer 

coisa. Não sei bem. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Sim, sim. Pelo que vejo, as ferramentas de desenvolvimento de software atuais não 

facilitam esse trabalho. Portanto, eu imagino que qualquer empresa que queira desenvolver 

aplicações nesse âmbito terá de fazer um esforço adicional para conseguir fazer com que as 

aplicações sejam mais acessíveis. Pode ter impacto em termos de tempo e custo, sim. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, acho que sim. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim, se o software… isto tudo depende de quem vai utilizar o software, como é óbvio, 

não é? Mas sim, cada vez mais acho que se deveria ter essa sensibilidade para se fazer 
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software que seja acessível para todos. Nesta fase, penso que estes dois incrementos são 

essenciais. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Sim, acho que são exequíveis. Este tipo de funcionalidades, que depois se espalham 

por toda a aplicação, devem ser recolhidas o mais cedo possível. Nesta fase, da especificação 

de software, penso que será adequado fazer isso. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

A parte de especificação de software não é bem a minha área. Conheço um pouco, 

mas não é bem a minha área. É sempre feito por outras pessoas, nós podemos sempre 

interagir com estas pessoas, mas quem pensa nisto não é bem na minha área, portanto acho 

que podemos avançar para a próxima. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

No mundo em que vivemos, toda a gente tem prazos a cumprir e tem budget que pode 

gastar ou não. Depois, chega-se a uma altura em que se bate numa destas fronteiras, em que 

temos um prazo que não podemos exceder ou então o budget do projeto está a acabar, há 

sempre funcionalidades, ou até muitas das vezes os próprios testes e a qualidade dos testes 

que são deixados para trás. Depois, seria sempre alguém que teria de analisar o que é que dá 

mais valor ao produto final, nunca seria uma pessoa do desenvolvimento de software, como 

eu, seria alguém que mandasse no projeto. Nós somos responsáveis por dizer “nós não vamos 

conseguir cumprir com o objetivo, não vamos conseguir implementar tudo o que é pedido” e 

alguém tenta olhar para o backload, ver as storages que estão e decidir quais é que saltam 

fora, basicamente é isso. 
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Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim. Quanto mais cedo for recolhida a informação acerca do que é necessário fazer, 

maiores são as hipóteses de que aquilo que é necessário fazer para se cumprir com isso seja 

realmente feito. Se soubermos exatamente o que é que nos espera, se soubermos o que é 

necessário para se chegar lá, aumenta a probabilidade de sucesso e de que tudo seja feito 

consoante foi planeado. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Sim. Eu penso que… lá está, esta é uma preocupação que cada vez mais se devia ter 

em conta. Eu não conheço muito bem as ferramentas que existem, que ajudem nesse 

processo, mas lá está, poderia haver, por parte das empresas que produzem esse tipo de 

software, IDE, tipo Visual Studio, por aí adiante, maior preocupação para que seja mais fácil 

ter ferramentas que permitam interagir com esse tipo de aplicações e implementações. Mas 

lá está, não tenho conhecimento, porque nunca me foi pedido tal requisito, por isso passa-me 

um pouco ao lado. Sei que o Windows já tem várias coisas nesse sentido, permite ler o ecrã e 

uma série de funcionalidades. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Eu penso que isso é fundamental. Se fizermos um software que tenha esses requisitos, 

deverá haver algo que valide os requisitos. Nesse caso, terá de ser algo adaptado, para 

validação desse próprio requisito. Olhando para as equipas por onde tenho passado, eu 

imagino que se nos acontecesse ter de fazer um software que validasse esse tipo de requisitos, 

iria ser bastante complicado, porque para além de não haver ninguém com experiência nessa 

área, é algo que também… nós não temos essas dificuldades, portanto facilmente nos 

esqueceríamos de muitos casos. Portanto, seria adequado ter uma pessoa que realmente 

fosse sensível a esse tipo de dificuldades e que conseguisse validar se o que é pretendido está 
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lá ou não, ou se falta alguma coisa. Porque para mim é fácil esquecer-me de alguma coisa que 

fizesse falta a uma outra pessoa. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim, sim. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Pois, isso aí… já estamos a entrar no campo do dinheiro, não é? Eu penso que… isso 

escapa completamente à minha área, não é, mas olhando para as organizações, hoje em dia, 

são poucas as organizações que se calhar investiriam em contratar uma pessoa com algum 

tipo de deficiência, a não ser que realmente estivessem a pensar em desenvolver este tipo de 

software a médio-longo prazo, de forma a rentabilizar esse investimento. Se isso é correto ou 

não, lá está… Não é que algumas empresas tenham falta de recursos para contratar pessoas… 

As empresas, hoje em dia, baseiam-se um pouco em investimentos, não é? Investem numa 

pessoa e têm de trazer um benefício por trás, não é? Imaginemos que vamos fazer um 

software para um único cliente e depois aquilo vai acabar e não vai haver mais nenhum 

software com esse tipo de requisitos. Poderá ser complicado para uma empresa investir numa 

pessoa que depois poderá não ser adequada para outro tipo de projetos, era mais nesse 

sentido. Pode ser freelancer ou subcontratação, também há essas modalidades… pode ser 

uma coisa mais precária, exatamente. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, neste momento não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 
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É assim, saber que o software é acessível… esse tipo de implementações deixa marcas 

no código, portanto imagino que eles, olhando para o código, olhariam e verificariam que há 

ali realmente uma preocupação por fazer um software que não é muito comum, portanto 

seria sempre uma marca. Isto depois depende das equipas e do que são os pedidos de 

alteração ao software em si. Por exemplo, na equipa onde estou, sim, nós teríamos essa 

preocupação, porque não olhamos só para aquilo que temos de alterar, olhamos sempre para 

o que está à volta, o que está feito e se neste caso encontrássemos algo que realmente fosse 

diferente, teríamos de questionar por quê, iríamos falar com o cliente e perguntar se a 

funcionalidade de acessibilidade seria para manter nesses pedidos de alteração, ou não. Mas 

depois passaria a ser uma decisão sempre do cliente, não nossa, sim. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Assim de repente, não me estou a lembrar de nada em específico. Seria sempre 

também importante testar as modificações com acessibilidade, lá está, mais uma vez seria 

importante o input de alguém que soubesse o que é preciso testar ao certo. Não havendo um 

guião, imagino eu, para as alterações, seria sempre importante perceber o que é que temos 

de testar além do que é normal. A evolução acarreta sempre testes, mas há vários tipos de 

testes e alguns deles, por exemplo, são unitários, que são feitos pelas pessoas que 

desenvolvem software. Os testes unitários não estão propriamente descritos em lado 

nenhum, quem desenvolve software sabe o que tem de testar unitariamente. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Sim, lá está, por acaso, este tema foi interessante, quando o Fernando me falou, achei 

bastante interesse nisto e por isso decidi também participar, porque é algo que, lá está… Até 

pode haver muitas empresas que tenham esta sensibilidade, mas eu nunca trabalhei em 

nenhuma. Nem durante a formação. E lá está, acho que é um tema pertinente e que 

realmente é uma lacuna das empresas, não pensarem muito neste tema. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 
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Sim, sim. Aliás, eu acho que, como acabámos de falar, penso que seria de todo o 

interesse que fosse dado logo ao nível da formação, das universidades, as pessoas já deviam 

vir com esse mindset para o mercado de trabalho, pensando sempre em produzir software 

que fosse acessível a toda a gente. Até poderia ser uma cadeira na faculdade, ou várias, 

dedicadas ao tema. Penso que seria por aí. 

 

Anexo C6 – Entrevista 6 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Antes de mais, concordo plenamente que ainda não existe esse tipo de acessibilidade 

que deveria haver. Isso também é um reflexo, a nível social, da falta de acessibilidade mesmo 

fora do mundo digital, que apesar de tudo, os avanços aí acho que têm acontecido, mas como 

reflexo no meio digital ainda acaba por ser mais gritante, parece-me a mim. Porque 

atualmente, quando se faz software, e cada vez mais, há uma pressão tremenda, pelo nível de 

competitividade, terminar depressa, ser mais rápido do que é o competidor, fazer as coisas… 

os requisitos estarem todos implementados até tal data. E o que se pensa aqui é que mesmo 

ao nível do cliente, os requisitos não consideram a questão da acessibilidade. Podem até 

considerar questões de usabilidade, mas consideram que o utilizador, em geral, tem todo o 

mesmo perfil e não há uma ponderação sobre a acessibilidade, que depois acaba por ser 

limitativo, dependendo de quem vai usar, não é? Acho que aí há muito, muito trabalho a fazer. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Claramente, eu acho que sim. Claro que o conhecimento do que é acessível é que pode 

variar e pode determinar o sucesso do projeto a nível de resultados, em termos de 

acessibilidade. Mas se começar logo desde o início, ou seja, desde a definição de requisitos, 
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se começarem a ser adicionadas as questões de acessibilidade, ou seja, “isto tem de ser 

acessível deste modo, X e Y”, acho que todo o resto… a consequência desse requisito vai 

determinar todo o desenvolvimento do projeto e vai focar-se também nesse aspeto. Eu acho 

que é fundamental, se não estiver nos requisitos, já está condenado, porque tem de começar 

desde o início. Dizer que é acessível é muito vago, o requisito tem de ser smart e portanto tem 

que ter a abrangência necessária, estar limitado no tempo, estar limitado em termos de 

âmbito, tem que ser tangível… enfim, tem que estar concreto para ser trabalhado de forma 

efetiva. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

É muito importante, porque aquilo que vai ser implementado depende, em grande 

medida, do estado da arte, não só do que existe, mas também daquilo que se pretende fazer. 

É 100% relevante, é fundamental. Condiciona o resto do projeto. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

São adequados, claramente. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

É exequível, só que lá está, ainda não existe essa cultura de, na fase de requisitos, 

especificar essas condições, nós queremos ter acessibilidade. Depois há uma segunda 

componente, quem vai implementar terá conhecimento para perceber… Isso envolve uma 

pesquisa? Envolve perceber o que é a acessibilidade? São questões que coloco, porque a 

resposta depende de quem vai implementar, obviamente. Mas acho que é preciso recuar 

ainda mais do que isto. Como é uma questão de mentalidade, acho que tem de se recuar 

muito mais. E se formos a ver, e agora estou a recordar-me do meu curso de Informática, e 

também dou aulas e tudo, se formos a ver os diferentes cursos que existem na área da 

Informática, eu não me lembro de haver disciplinas ou cadeiras que tratem a parte da 

acessibilidade, o que é incrível. E podemos recuar ainda mais, para o governo, falar de 

detalhes de programas. Agora não, porque é fase de exames, mas sim, dou aulas à noite, na 
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área de gestão de projetos, de informática. Apesar que dei aulas de informática, entre 2001 e 

2003. Na ******, sou diretor da área de projetos. Projetos tem duas áreas grandes, tem 

****** pessoas, eu sou o responsável pela área. E sou docente no ******. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, para já não. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Vamos ver se percebi: estamos a considerar o cenário em que já os requisitos estão 

feitos, já foi documentado, já foi feita essa investigação e neste momento estamos a 

desenvolver? Aqui preciso de ser específico: quem se apercebeu foi o cliente ou a equipa? A 

equipa, ok. A equipa que está a desenvolver, porque é um requisito de ter acessibilidade, 

certo? Não, não pode deixar cair esse requisito. Se faz parte… um projeto, para ter sucesso, 

tem de implementar todos os requisitos. O que poderá acontecer é uma sincronização com o 

cliente ou com o product [impercetível] e dizer “estamos atrasados, porque subestimámos 

este requisito de acessibilidade”, e portanto ou vamos ter de mexer num dos três pontos 

essenciais do chamado triângulo mágico, que é: ou temos de aumentar o custo do projeto, 

porque precisamos de mais tempo ou mais recursos; ou podemos precisar apenas de mais 

tempo, para conseguirmos fechar aquilo que temos para fazer; ou então a qualidade do 

projeto em geral pode ser afetada, porque vamos gastar mais esforço nisto e menos noutro 

lado. Pode acontecer de o cliente dizer “então esqueçam isso”, infelizmente. Uma das 

possibilidades é cortar [impercetível], exatamente. Por isso é que eu perguntei se está nos 

requisitos. Porque se não estiver, por definição, nem se pode continuar por aí, porque é o 

chamado “gold plating”, que é andar a trabalhar em requisitos não pedidos pelo cliente. 
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Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim, sim. Se estiver bem especificado, o trabalho de implementação é bem mais 

efetivo, mais linear. Quanto melhor estiver especificado, menos dúvidas deixa, e havendo 

menos dúvidas, o trabalho segue de acordo com o estimado.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Sim, sim. Nós aqui na nossa empresa… lembrei-me, enquanto estava a falar, estava a 

pensar em situações, tivemos de facto situações em que o cliente pediu… acessibilidade não, 

estou a pensar usabilidade, e esse pedido tem sido uma constante, cada vez mais, só que 

ninguém refere acessibilidade. Só falam em user experience, usabilidade. Até é feito um bom 

trabalho, porque são feitas, geralmente, umas [impercetível], faz-se uma preparação daquilo 

que hão de ser as interfaces, apresenta-se, o cliente diz “ok, mexe aqui, mexe acolá”, mas não 

se fala de acessibilidade. Nunca vem como pedido do cliente e também, em paralelo, a equipa 

de desenvolvimento também não costuma sugerir nada. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Não creio. A não ser que exista alguém nessa equipa que conheça a realidade ou que 

tenha ela própria limitações, eu acho que é difícil, sem esse conhecimento ‘imputante’, ou 

sem o próprio tester ter ele próprio a limitação, não vai conseguir colocar-se nessa pele do 

utilizador com limitação e testar adequadamente. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Acho que sim, como existe em standards para testes e tudo, acho que era algo também 

de valor. 
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Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Nenhum, nenhum. Desde que se previsse que se conseguisse capitalizar o valor da 

pessoa, em todos os sentidos, não tem qualquer problema. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Talvez uma piada: há pessoas que dizem que certos testes… para fazer certos testes, 

clicam nas teclas todas, de forma aleatória, para encontrar um problema. O que estão aqui a 

ter é um comportamento quase desconhecido, estão a fazer coisas que não são feitas de 

forma normal, por eles. No fundo, estão a tentar aproximar-se de um perfil de utilizador 

diferente, que é precisamente isso que é preciso fazer quando estamos a falar de 

acessibilidade, é tentar perceber o que é que um utilizador com limitações faz que as outras 

pessoas, sem essas limitações, não costumam fazer. Isso acho que é… existe esse caminho, 

falta aqui uma ponte para ligar, ser uma coisa mais estruturada. E o que falou, aquele 

documento, ajudaria. Mas o mais importante já falámos: tínhamos de voltar atrás, já falámos, 

nos programas curriculares, de formação, por aí fora. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Sem documentação, duvido. Acho que a documentação tem de falar da acessibilidade 

e tem de estar presente, acho que sim. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Sim. Estava precisamente a dizer que, hoje em dia, o modo como se faz os softwares, 

as equipas, como trabalham entre si, mudou um bocadinho. Tínhamos o método waterfall, 

agora é mais agile, mais ágil, e faz parte do processo, tem sido algo fundamental, as 

demonstrações ao cliente, que é para de forma faseada ir mostrando o que vai sendo feito e 
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não chegar ao fim e ter uma surpresa. Nessas demonstrações, seria bom alguém também com 

limitações fazer as demonstrações, porque sabe exatamente em que pontos tocar. E deveria 

haver, do outro lado, de quem está a ouvir, o cliente, por exemplo, utilizadores targets, ou 

seja, utilizadores com limitações que poderiam usar aquilo, e esse feedback seria crucial, na 

minha opinião. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, não em concreto. Eu sei que se nós continuarmos a conversa, vão surgir coisas, 

ideias e tudo, mas assim, agora, não me lembro de nada de específico. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Totalmente. Completamente.  

 

Anexo C7 – Entrevista 7 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

O publico em geral ou os custos que advêm dos cuidados a ter do software que tem 

que ser efetuado acaba por haver essas lacunas em termos de acessibilidade. Embora algumas 

empresas têm essa atenção e acabam por ser bem vistas quem toma esse tipo de atitudes. 

Acabam por ter um boom por ter essas boas práticas. Dentro do mundo empresarial, nas 

plataformas que usam para os funcionários, inclusive nem sequer são pensadas com esse 

intuito de serem acessíveis porque têm prazos a cumprir, não são os clientes que vão usar 

acabam por não ter essa preocupação. Enquanto uma plataforma web ou para cliente deviam 

ter esse cuidado. Às vezes pode ter a ver com custos e às vezes podem ser as más práticas de 

programação que não abrangem essa acessibilidade. Hoje em dia quem quiser programar bem 

quase obrigatoriamente tem que ter isso em conta. Têm obrigação de o saber. Se querem ser 

bons programadores têm que ter isso em conta. Esse conhecimento existe, é dado nas 



 

183 
 

universidades mas pode não ser explorado da melhor forma. Numa das unidades curriculares, 

fiz questão de demonstrar que o html tem componentes preparados para as questões de 

acessibilidade. Basta preenchê-los e não deixá-los em branco.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Isso tem que ser feito logo à partida, tem que ficar definido na especificação de 

software, senão quem o vai desenvolver não vai ter isso em conta, porque quem fez esse 

levantamento de requisitos não pôs esse requisito a ser cumprido.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Tem aí duas questões: na questão do software temos que ver se já está validado, se 

não está. Ou se é apenas para um MTP. O que quero dizer é que as empresas têm o seu 

portefólio, e testar uma ideia… Nesse sentido faz, é com base nesse levantamento de 

requisitos que se vai fazer estimativas temporais, o grau de dificuldades da tarefa e tempo. Se 

for para seguir a acessibilidade, a complexidade por maior ou menor que seja tem que ser tida 

em conta. Isso vai influenciar estimativas que é muito importante para definir o budget. Tem 

que ser logo à cabeça na especificação do software.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sinceramente não sei. Se nesta fase já souberes o que vai se desenvolvido, se já 

souberes software, se tiveres tudo definido, o público-alvo, o software que vais programar, os 

dispositivos que vão ser utilizados então sim, podes já usar esses incrementos. Senão não faz 

muito sentido porque varia muito. se inicialmente for só pensado para web: não tinha que se 

ter em conta os dispositivos móveis, nem o iPhone nem o Android, mas futuramente o cliente 

iria ter, então as práticas são completamente diferentes e teria que ser revisto.  
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E no que toca à sua exequibilidade? 

Depende do que está definido.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não. É saber o que vamos fazer, ter as coisas bem definidas para que aí não falhe nada 

e aí ter em consideração o que vamos desenvolver. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Sinceramente não faz sentido pôr de parte. Mesmo que a pessoa esteja a resolver um 

pequeno poc sabe que não vai ser assim tanto trabalho extra a fazer. São pequenas coisas e 

uma pessoa que goste do trabalho que faz tem isso em consideração. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim. A melhor forma de desenvolver é à medida que formos fechando uma tarefa, se 

formos fechar uma tarefa é neste momento que tenho que pôr a acessibilidade na tarefa. Não 

é esperar que tudo esteja feito e só depois saber qual é o contexto de acessibilidade que tenho 

que por no projeto. Se estiver definido na especificação e levantamento de requisitos, logo 

que altere a tarefa vou ter isso em conta, ele fica logo fechado. E temos a documentação 

adequada à mão.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 
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Em termos de desenvolvimento, temos para plataformas web, temos designers que se 

focam apenas no desenvolvimento do layout, do interface. E nesta parte de desenvolvimento, 

após o levantamento de requisitos, é importante que o designer que faz aquele layout tenha 

conhecimento de user experience. Tem que dar para ser percetível e ela têm que senhor logo 

definidas nesse design. Porque depois o programador vai pegar nesse design e vai 

implementá-lo, já em código e tem que saber todos os comportamentos que o design vai ter, 

e essa mensagem de como foi pensado, como foi construído, como vai funcionar, aí sim tem 

que ser pensado com toda a acessibilidade e todos os tipos de interação que o cliente irá ter 

com a plataforma. Se não for user friendly, não interessa se está bem implementada ou não 

porque uma pessoa não consegue saber o que quer. Não tenho visto mas recordo que há 

alguns sites, plataformas web tinha para pessoas daltónicas a capacidade de mudar as cores 

do site. Toda estrutura ficava mais percetível. E isso são técnicas que podem ser tidas em 

conta no desenvolvimento as boas práticas da programação, são trabalhos que não são assim 

tanto trabalho. Se for bem estruturado na arquitetura do projeto muito facilmente se 

consegue ter esse tipo de funcionalidade sem grande esforço. Mas tudo depende de como 

pensaste o software. Fundamental as boas práticas. São coisas que podemos aproveitar, 

reciclar em outras situações.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Os testes não são fáceis quer em questões de acessibilidade quer não. É preciso 

conhecimento para fazer bons testes. Existem muitas frameworks, muitas ferramentas. Se 

calhar começar com um pequeno grupo: uma ou duas pessoas - e depois avançar para grupos 

maiores. Ter guião, tem que seguir aqueles passos, deixá-lo usar. Experimenta, vê que 

entraves tem. Isto é uma pessoa tem que fazer mesmo sem ser consolidado. São técnicas ou 

práticas que se deve ter em conta. Eu penso que não. Se o software foi pensado ou se a 

plataforma foi pensada em termos consolidado. Acho que não.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 
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Sim. Aqui estamos a falar em acessibilidade mas acho que mesmo sem acessibilidade 

era igual. Isto é uma prática transversal à validação de um software. Esse guião tem que ser 

feito. Dar uma exploração livre a ver o que vem daí.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu não vejo nenhum entrave. Se uma empresa quer ser bem vista – e estamos a falar 

em marketing também – a boa imagem da empresa, ela precisa dessas pessoas para fazer 

essas validações e quem sabe ajudar na implementação do produto.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. Para além destes testes todos que temos que fazer, testes unitários e carga ao 

software, são questões mais técnicas.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Isso tem a ver com a política da empresa e com a política das equipas. Quando estamos 

numa empresa a desenvolver um software tem que haver boas práticas e mínimos a ser 

cumpridos: tem que haver uma documentação para saber qual é o flow a ser seguido para 

certa funcionalidade. É nessa construção que se garante a continuidade de acessibilidade. Esse 

contrato de manutenção que foi feito contém na mesma a parte da acessibilidade a ser tida 

em conta nos próximos passou ou evoluções, a empresa viu que a parte de acessibilidade é 

utilizada e que faz sentido continuar a investir nesse desenvolvimento. Isso tem mesmo que 

estar lá dito porque é um esforço.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 
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A parte de evolução, acho que as empresas têm sempre o estudo de viabilidade do 

produto mas hoje em dia cada vez mais as pessoas com algumas dificuldades têm acesso ao 

meio digital que as liga a mundo. Deve ser em algo em que deve ser investido porque não são 

assim tão poucas pessoas com essa necessidade de acessibilidade.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, neste momento não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim. A partir do momento que esteja implementada passará a fazer parte das boas 

práticas e fazer parte do programador. De outra forma deixa de ser considerada bom 

programador. Para quem desenvolve software, não é? o grande problema é o produto que se 

quer desenvolver não se pensar que pode vir a ser utilizado por uma pessoa deficiente. Porque 

se pensassem assim teriam esse cuidado. 

 

Anexo C8 – Entrevista 8 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos?  

É assim, apesar de nunca ter tido a necessidade, penso que é capaz de ser verdade. 

Até eu como programador… é sempre aquela coisa que passa um bocado ao lado. Para ser 

sincero, passa sempre um bocado ao lado. A maior parte das vezes… se me perguntares, por 

exemplo, a nível da web, sei uma ou duas coisas que podem estar relacionadas com a 

acessibilidade, mas fora isso não sei guidelines que devam ser seguidas. Não conheço as 

WCAG. Para ser sincero, acho que provavelmente já falei nisso alguma vez na universidade, 

assim muito por alto, porque acho que… se foi por alto, foi mesmo muito por alto, que eu não 

me lembro de nada em concreto. Agora, o porquê? “Porquê?” é uma boa questão. Eu diria 

que normalmente está sempre relacionado com prazos e custos, muito possivelmente. 
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Possivelmente… também há uma parte de divulgação, sim. Mas aí também não tenho muita 

opinião, porque também nunca procurei artigos relacionados com isso, com acessibilidade. 

Ou seja, nunca houve uma cadeira mais direcionada para essas questões de acessibilidade. Os 

motivos para haver falta de acessibilidade… é mesmo um conjunto. Ou seja, diria que 

começando por essa parte da sensibilização, provavelmente, universidades, escolas… Pelo 

menos, falar-se nisso. E também, o que eu desconheço, não sei se haverá algum sítio mais 

centralizado onde teremos essas normas todas… e atualizado. Não sei, não sei a esse nível. É 

a W3C? Ok. Por acaso, estava lá no tal documento que o xxxx nos tinha enviado e até tinha 

aqui para procurar sobre isso. Por acaso, fiquei curioso para saber mais o que é que… o que é 

que se podia fazer para melhorar. É uma questão de dar uma vista de olhos. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Eu acho que sim, porque há tendência sempre… eu também não tenho muita 

experiência, ou seja, esta especificação de softwares e isso tudo. Tenho noções disso e tenho 

vindo a tentar aplicar isso nos últimos projetos, porque normalmente os projetos em que eu 

trabalhava costumavam ser algumas coisas pequenas e era sempre para ontem. E então, 

muitas vezes, nem sequer tínhamos essa especificação inicial. Mas eu acho que sim, acho que 

se… acho que deveria… se estivesse na especificação inicial, possivelmente seria… havia mais 

tendência a ser implementada realmente. Penso que seria algo bom, porque… eu agora estou 

a pensar um bocadinho mais a alto nível, porque… ou seja, a pôr-me no ponto de vista de uma 

empresa grande. Se calhar, para muitos programadores aquilo é tipo… nem têm muito espírito 

crítico. Ou seja, o que está lá é o que é para fazer. Está a entender? Por acaso eu estive a falar 

com o xxxx sobre isso, num outro projeto que estamos a trabalhar… Que ele tinha um tipo a 

trabalhar e ele diz que o tipo não deu quase input nenhum, ou seja, fazia o que lhe pediam e 

mais nada. E agora chegámos à conclusão que aquele código estava o total caos e que o 

melhor era fazer aquilo de novo. Epá, e foi a tal coisa, ou seja, muitas vezes também é bom o 

input do lado do programador. Mas sim, provavelmente, se estivesse nos requisitos, já 

obrigava pelo menos o programador a ver o que é que era e, possivelmente, implementar 
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algumas coisas. Se bem que, provavelmente, se calhar, vamos chegar aí. Mas eu tenho a ideia 

de que os clientes também não estão muito sensibilizados para isso. A não ser que, 

possivelmente, seja uma área mais específica, eu diria que os clientes… é coisa que nunca 

pedem. Ou seja, nunca dizem que o site tem de ser acessível. Normalmente, o que se pede 

sempre, pedem sempre que o site tem de ser indexado pelo Google, claro. Por isso… é a tal 

questão que estava a falar há pouco. Eu não tenho noção das regras todas, mas sei que muitas 

das coisas que devem ser feitas para o SEO, também são para a acessibilidade. 

Nomeadamente, por exemplo, estou a pensar nas imagens com o ALT tag... Não utilizar 

imagens, ou seja, textos sem imagem, não é? Se bem que, atualmente, já não se faz muito 

isso. Isso também já é um bocadinho do passado… Acredito que se calhar ainda há. Mas 

pronto… Estava a pensar do nível do design em si. Antigamente é que se fazia aquelas… uma 

imagem com sombras e não sei quê. Atualmente, acho que… parcialmente em banners, ainda 

se continua a utilizar isso, sim. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Imaginando isso… Então, o que me estás a perguntar é se deve ser incluído… ou seja, 

a parte da acessibilidade específica desse… Deixa-me pensar um pouco. Eu acho que… eu diria 

que isso depende um pouco da empresa ou de quem está a trabalhar no projeto. Porque 

imaginando que é alguém que tem experiência, possivelmente isso não será muito necessário 

nesta fase, porque já tem ideia da complexidade que aquilo pode ter ou o que é que aquilo 

pode acarretar mais além, sem ir em muitos detalhes. Não sei se me estou a fazer 

entender…Pelo menos, eu acho que nesta fase é importante ter… como é que eu hei de dizer? 

Não ao pormenor o que tem de ser feito, mas se calhar saber que tem de ser acessível desta 

forma e desta forma. Por exemplo, há bocado estávamos a falar naquele WCAG, certo? Estás 

a falar dessa especificação logo? Na parte do… nessa parte? É assim, eu diria que à partida… 

eu também não estou a ver bem a ‘big picture’, por assim dizer, mas eu diria que à partida 

não colocava esses guidelines todos. Possivelmente, só coisas… como é que eu hei de dizer? 

A mim, nessa fase, se calhar, não me interessa muito saber que, no caso da web, que numa 

imagem tenho de colocar um ALT. Ou seja, acho que isso é informação que não será muito 
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relevante, nessa parte, ainda, dos requisitos. Será importante saber que tem de ser acessível 

e será importante, caso envolva tecnologias… como é que hei de explicar isto? Imaginando 

que vamos utilizar uma tecnologia que não estamos familiarizados com aquilo… por exemplo, 

de realidade aumentada… Estás a perceber aquilo que eu estou a dizer? Nesse caso, acho que 

faz sentido que se vá ver e que se inclua os requisitos aqui, porque… o que é eu quero dizer 

com isto? À partida, será algo que as pessoas desconhecem totalmente e que pode incluir 

bastante mais trabalho no projeto. Pronto, foi algo que me surgiu… O que é que eu quero 

dizer? Eu acho que há aqui… enquanto que esta coisa colocada o ALT nas imagens é uma coisa 

importante, mas acho que é uma coisa que é fácil de ser feita. Ou seja, e que… Pois. Não pensei 

nesse ponto de vista. E se calhar muda um bocado o que eu estava a pensar. Ou a minha 

teoria. Deixa-me pensar mais um pouco… Ou seja, eu diria, então, que se calhar, mudando 

aqui a opinião, estas guidelines não deveriam serem tão pormenorizadas ao nível de… ao 

ponto de chegar a este nível das ALT tags, ou seja, não colocar a documentação exata para 

isto, mas colocar informação mais resumida, por assim dizer. Ou seja, o que é que eu quero 

dizer com isto? Uma lista até um quanto reduzida… não, mas o que eu quero dizer é… dizer, 

por exemplo, que as imagens… se for colocado um banner, por exemplo, já estamos a falar 

daqueles banners que são muito típicos, inicialmente, com uma imagem de fundo, e que muita 

vez o próprio texto é incluído na imagem, se calhar era importante colocar aqui um ponto 

nesses tais requisitos, em que dissesse que as imagens… que o texto que aparece nas imagens 

não pode estar incluído na própria imagem, mas que deveria estar como texto por cima da 

imagem… Está escarrapachado? Ok. Portanto, estou a fazer… pronto, eu nunca vi essas 

guidelines que tínhamos falado. Porque eu pensei que estivesse a falar nisso… seria mais já ao 

nível técnico, como é que seria a implementação das coisas… Portanto, não sei até que ponto… 

pronto, que era uma coisa mais técnica, que havia aí uma mistura das duas questões, por 

assim dizer. Faz sentido, isso faz sentido. Mas mesmo assim… A minha ideia é que é capaz de 

ser muito cedo, nesta fase, estar a entrar por essas questões. Deve estar qualquer coisa, mas 

não podemos ir tanto ao pormenor de o quê, ao certo. Mas pronto, o que eu estava a dizer é 

que eu não tenho assim muita experiência com este processo de todos os requisitos, ou seja, 

nós, muitas vezes, os próprios requisitos funcionais são coisas muito resumidas, nunca 

entramos muito ao pormenor. Se bem que uma pessoa vai aprendendo com os erros, por 

assim dizer, e sabemos que cada vez mais temos de pormenorizar aquilo. Porque já tivemos 
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muitos problemas com alguns clientes e então tem de ser tudo descrito. Por acaso, vamos 

começar agora… vamos começar não, vamos fazer um levantamento de requisitos para um 

novo projeto, e já contamos realmente fazer isto tudo… Mas é a tal coisa, uma pessoa, muitas 

vezes, pega em projetos que são para ontem e começa… depois aprende quando realmente 

há problemas. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim, eu acho que sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Exequível nesta fase… Considerando que neste caso já sabemos à partida as tags que 

vamos utilizar de software, eu diria que muita vez… era aquilo que falamos há pouco, 

basicamente ser mais resumido, por assim dizer, porque senão o cliente, muita vez, nem 

sequer percebe o que é aquilo. Eu continuo a manter a opção que acho que devem ser 

incluídos mas… Sem exageros. Porquê? Porque muitas vezes há aqui muitas intervenções 

nisto, ou seja, ainda podemos mudar muito de ideias em relação ao software em si, mas a 

parte prática de depois como vai ser implementado, à partida, não muda. Não sei se me estou 

a fazer entender… A nível técnico.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Penso que não. Penso que não. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Eu acho que não. Se já está, se está nos requisitos, deve ser algo que tem de ser feito, 

por assim dizer. Eu diria que, nesta fase de desenho, seria realmente quando possivelmente 

íamos entrar então na parte mais técnica da acessibilidade. Acho que aqui seria relevante 
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fazer a recolha de documentação mais técnica, porque acho que depois pode influenciar aqui 

as decisões que se tem aqui no desenho. Pelo menos é a ideia que eu tenho.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim. Diria que aqui já é importante o conhecimento um pouco mais aprofundado sobre 

isso. Portanto, diria que sim.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Deixa-me pensar… Assim que esteja a ver de repente, não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Eu diria que uma pessoa sem experiência possivelmente não. Ou seja, iriam sempre 

falhar coisas, muito possivelmente. Porque acho que, apesar de conseguir fazer algumas 

coisas, não há nada como se pôr na pele, por assim dizer… Eu consigo imaginar, mas 

possivelmente ainda estou muito longe da realidade. Ou seja, eu penso que realmente deve 

haver muitos problemas, mas não imagino realmente… devem haver muitos mais, muitos 

outros…  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Um guião de apoio… Sim, sim, acho que era importante. Porquê? Porque imaginando 

alguém na empresa, já com experiência em projetos com acessibilidade, pode aprender com 

outros projetos, realmente, coisas que escaparam à equipa de programação, mas que depois 

foi detetado por alguém, com uma das deficiências, que descobriu o problema. Acho que 

poderia existir um guideline interno, por assim dizer. Esse tal guião… que ia ser atualizado, 

pronto, ao longo dos anos da empresa, ia ser atualizado. Ou seja, no próximo projeto, 
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possivelmente a equipa já consegue, nesses testes de verificação, verificar mais coisas antes 

de realmente passar para outros, para testar.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Se haveria algum problema a que nível? A nível da… para ficar nos quadros da 

empresa? Acho que um esquema desses, de freelancer ou recibos verdes, poderia ser 

interessante, porque a full time também é a tal coisa… depende da dimensão da empresa. 

Imaginando que é uma empresa que só desenvolve lá… uma empresa relativamente 

pequena… Estou a imaginar o meu caso, que começo um projeto e acabo daqui a três meses 

o projeto. Se calhar, para mim, era um custo que eu não consigo comportar, ter uma pessoa 

lá o tempo todo, e possivelmente não tinha trabalho para essa pessoa durante esse tempo 

todo, a não ser que a pessoa também soubesse programar. Mas está a falar da questão dos 

testes? A nível de testes? Pronto, aí é que haveria essa questão. Diria que estaria mais 

relacionado com a dimensão da empresa. Estou a imaginar, por exemplo, um Facebook… 

presumo que tenham, porque é um caso que imagino que devam estar a sair atualizações 

semanalmente, devem ter alguma coisa nova, que tem de ser testada, que tem de ser feita. 

Estava a dar esse exemplo, porque eles estão sempre a atualizar, não sei se para melhor se 

para pior. Uma empresa como o Facebook, possivelmente, lança atualizações todas as 

semanas, por assim dizer. Muitos produtos, se calhar, nem saem cá para fora, mas… Pelo 

menos tenho essa ideia, que eles têm sempre coisas a testar, novas. E faz todo o sentido ter 

um tester a full-time. Quem diz um, diz uns 20 ou mais. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Estava-me a lembrar dos beta testers. Porque há bocado estava com uma ideia 

diferente ou pensei em algo que não fazia sentido. Porque também há dois tipos de testes, ou 

seja, eu dividia se calhar em duas grandes fases, que serão os testes que são executados 

localmente, que tanto pode ser pelos programadores, como pode ser pelo grupo de pessoas 

que são contratadas ou são chamadas para ir lá testar. Ou seja, são testes feitos no local, em 
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que o programador consegue basicamente estar a ver… É o que se costuma fazer a nível de 

usabilidade, ou seja, metem uma pessoa a utilizar aquilo e elas estão a ver como é que a 

pessoa utiliza e vão tirando notas. Pronto. Ou seja, há esse ponto. E depois, há o ponto que 

possivelmente será o beta tester, que serão utilizadores remotos que vão testar o software. E 

não sei aqui a nível de acessibilidade como é que isso… se isso funciona bem remotamente, 

se pode não funcionar bem remotamente. Não sei. Porque há bocado, quando estavas a falar 

dos testers, eu inicialmente pensei em beta testers, pessoas que não estavam no local. Mas 

depois pronto, tu disseste especificamente pessoas, pronto, no local. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu acho que muita vez pode haver o risco de se perder. Foi o caso que falamos ainda 

agora, do Chrome, do Facebook, que de vez em quando ia à vida, por assim dizer. Eu acho que 

têm isso… portanto, eu acho que era importante manter-se essa documentação para esta 

fase. Para realmente… Às vezes nem vai lá com documentação. Mas muitas vezes nem sequer 

chega à acessibilidade. Tanta vez também se corrige de um lado e estraga-se do outro. E a 

nível de acessibilidade presumo que ainda mais porque… provavelmente é mais descurado e 

não há… Estava aqui a pensar em casos práticos, ou mais ou menos, e que sim, faz sentido. 

Estava aqui a pensar no caso de testes que se enquadra aqui: seria um caso de acessibilidade 

diferente mas que pelo que eu vi aqui… por exemplo do contraste de cores. E pá, foi coisa que 

eu nem nunca… Também não sou designer, pronto, e o que me chega é o que eu faço. Mas 

muitas vezes, por exemplo, o que me chega a mim é qualquer coisa em Photoshop, mas nem 

sequer fizemos uma palete de cores. E por acaso estive a trabalhar há pouco, esta semana… 

que tinha feito algo em Material Design, opá, e comecei a utilizar aquilo… Inicialmente, 

implementei aquilo de uma forma muito… Não da melhor forma, diria eu, porque não percebi 

muito bem ao certo como é que aquilo funcionava. Nesse caso, era um projeto em Angular. 

Diria que a documentação estava um pouco má. Eu agora, por exemplo, apercebi-me que 

afinal aquilo até está bem estruturado, que eles, por exemplo, para além da palete de cores, 

depois, para cada entrada de cor, tem qual é a cor que faz contraste com essa. E onde é que 

estava a chegar? Pronto, é que realmente aquilo está bem desenhado. E se… o software até 
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fica mais fácil para quem for alterar a seguir… Porque até disso que estava a falar, a informação 

estruturada, estou-me a lembrar do caso do HTML, que é o que eu trabalho mais, e o Google 

extrai muita informação a partir disso, para colocar links… Eu tenho dois projetos próprios, e 

num deles eu tinha a ideia que já fizemos isso, mas não sei se chegámos ainda a fazer ou não, 

ou se ainda está para fazer. Por acaso é o que eu mais utilizo, o PHP. Aquilo teve muito tempo 

parado no cinco. Depois até se chegou a falar numa versão seis, mas esteve em draft anos e 

anos e nunca saiu da gaveta. Foi quê? Se calhar no ano passado, há dois anos, que passaram 

para o sete. Mas esteve ali muito tempo no cinco, seis. Só passou para o sete com diferenças 

já significativas.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Além do que falamos? Não estou a ver, para já, mais…  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

A tudo o que foi falado? Penso que não, pelo menos, não me lembrei há bocado, 

agora… Já dissemos quase tudo, não é?  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu acho que, possivelmente, sim. Possivelmente, sim. E mesmo se não aumentasse, 

diria que ia ajudar em tudo o que já falámos anteriormente. Pelo menos, uma pessoa já ficava 

com as noções de que… existe e de quais é que são as opções para aquilo. Ou seja já… Eu acho 

que sim. 

 

Anexo C9 – Entrevista 9 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 
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Eu concordo que, de facto, há uma falha nesse ponto, embora muitas destas coisas eu 

não me aperceba delas, porque não terei a sensibilidade suficiente. No entanto, é fácil, lá está, 

estou a falar consigo, que me faz uma pergunta desse género, e naturalmente surgem logo 

uma série de ideias, que de facto não se veem, em geral, softwares preparados para poderem 

ser usados por pessoas que têm necessidades especiais. Ou seja, de facto, não se nota um 

cuidado generalizado, pelo menos, no sentido de haver essa acessibilidade para pessoas que 

não a têm. As razões por que isso acontece… na minha opinião, a primeira será falta de 

sensibilidade, sobretudo por quem determina os requisitos de um software, e em segunda 

análise, por quem passa à fase seguinte, que será a concretização desse software, não só a 

implementação, mas o design, desde a fase inicial até de análise dos próprios requisitos, que 

não haverá sensibilidade para se perceber que “atenção, temos aqui uma série de requisitos 

mais ou menos técnicos sobre aquilo que é expectável que o nosso sistema faça”, no entanto, 

não surge a preocupação de “mas e se isto for para ser usado por pessoas que têm 

necessidades especiais, não há aqui nenhum requisito em relação a isso”. E essa chamada de 

atenção podia também ajudar a quem faz os requisitos iniciais, ou seja, o cliente final, a 

perceber “alto, que eu também não pensei nisso”. E pode haver aqui, mesmo que não haja 

uma sensibilidade inicial de quem faz as propostas, se houver uma preocupação de quem vai 

desenvolver, pode ser também uma chamada de atenção que ajude de alguma forma a 

colmatar essa parte. Por outro lado, penso que um segundo aspeto será, eventualmente, 

deixar-se para segundo plano esse tipo de preocupações, porque na maior parte dos casos, os 

sistemas serão para ser usados por pessoas que não têm qualquer tipo de dificuldades de 

acessibilidade, portanto eu diria que, imaginemos, em se calhar 90 ou 95% dos casos é para 

ser usado por pessoas que não têm esse tipo de problemas. Logo, acaba-se por de certa forma 

menosprezar a outra percentagem, que também poderia usar. Eu não estou a dizer que não 

é para ser usado por toda a gente, o que estou a dizer é que, numa primeira instância, não 

haverá sensibilidade suficiente, sequer, para se pensar que vai ser usado por pessoas que têm 

necessidades especiais. E numa segunda vertente, uma outra possível causa para quem, 

eventualmente, tenha pensado nisso será talvez uma análise custo-benefício, que se formos 

a pensar em [impercetível] puramente comerciais, podem não ser apelativos. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 
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Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Sim, eu não tenho dúvidas que tem impacto. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim. Eu julgo que seriam aqui necessários dois aspetos. Um deles é, de facto, ter em 

atenção qual é o público-alvo ou os potenciais utilizadores em termos de um determinado 

sistema, e quais as características, em termos de acessibilidade, que se pretendem. Porque, 

imaginemos, se estivermos a pensar na generalidade, ou seja, se quisermos cobrir todos os 

casos, tudo bem, é um aspeto. Se quisermos cobrir apenas utilizadores… ou seja, se há um 

determinado tipo de utilizadores, com determinado tipo de incapacidade, que não tenha 

impacto no sistema, as coisas estão resolvidas per se. Mas se houver um tipo de utilizadores 

que, de todo, não irão usar o sistema, por qualquer motivo, em que numa fase inicial se 

perceba definitivamente “uma pessoa com este tipo de deficiência não vai claramente usar”. 

É, à partida, ter também uma noção de saber qual é o tipo de utilizadores que faz sentido usar 

esse sistema, porque isso depois tem implicações, claro, no design, etc., mas tem também 

implicações em termos de custos, que é algo que, normalmente, também entra em conta nos 

projetos. Os projetos têm um budget e, muitas vezes, há uma série de compromissos que têm 

de ser feitos mediante esse budget que se tem. E se à partida se considera que há uma série 

de características que, em termos de acessibilidade, podem não fazer sentido ou não façam 

sentido, de todo, então aí convém que fique especificado quais são os requisitos que se 

aplicam àquele tipo de sistema, em caso de uso para pessoas com dificuldades. O que quero 

dizer nesta questão em concreto é que o software… por exemplo, na área em que eu estou, o 

software que nós fazemos, é feito o pedido do cliente, ou seja, nós temos requisitos do lado 

do cliente e é o cliente que nos impõe esses requisitos, não somos nós. Podemos é entrar no 

segundo grupo que enumerei, inicialmente, e chamar a atenção “vocês potencialmente terão 

utilizadores que terão necessidades especiais”. Acho que é algo que faz todo o sentido. Agora, 

voltando só um pouquinho atrás, independentemente disto, a perceção que eu tenho, na 
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indústria em geral, é que há uma preocupação enorme em termos de custos e cada vez mais 

o que se observa é que os budgets estão cada vez mais reduzidos e curtos, e acredito que 

numa boa parte dos casos esses requisitos poderão não ser considerados. Mas isso, claro, já 

é uma questão diferente. Não estou a dizer que não haja algum tipo de clientes e até algum 

tipo de indústrias que estarão mais abertas a isso, mas mais uma vez julgo que isto vai muito 

de encontro à própria sensibilidade que haja do outro lado e, também, eventualmente esse 

aspeto que falou, que eu não me lembrei, mas que pode ser pertinente, de benefícios fiscais. 

Aí pode haver setores em que os benefícios fiscais sejam tão apelativos que façam os 

stakeholders pensar duas vezes. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim, julgo que sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Se é exequível? Eu julgo que, em geral, sim. Em geral, será exequível. Até porque a 

perceção que eu tenho, embora sem ter dados concretos em mãos, mas de algumas coisas 

que tenho observado, já há uma série de normas e muita informação até na net, que vão nesse 

sentido e facilitam quer a criação de requisitos, quer depois a implementação. Porque uma 

das grandes questões é pegar num assunto deste tipo, para quem não tem um conhecimento 

imediato ou para quem não é especialista na área, requer um determinado esforço e algum 

investimento. No entanto, há outra questão, que é: havendo normas e havendo guidelines, já 

não tem que se reinventar a roda ou fazer as coisas de uma forma errada, não é? Porque com 

o desconhecimento é muito fácil pensarmos que estamos a fazer uma coisa que vai no sentido 

correto, quando na verdade depois não é. Ora bem, havendo guidelines e havendo estudos e 

normas, que foram feitas baseadas em casos concretos e na realidade, aí será, com certeza, 

muito mais fácil esse tipo de trabalho. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 
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Em relação à especificação, de momento, não me recordo de nada que tenha deixado 

por dizer. Se entretanto surgir… 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

A minha experiência é… isto em termos de software que é feito no âmbito profissional 

e outro tipo de clientes e etc., é que há sempre esse risco. E há sempre duas questões: uma 

delas é sempre o velho problema do budget e a outra é a questão das prioridades. Porque 

pode haver um conjunto de prioridades que sejam colocadas em valores como prioridades 

mais altas, e em que vá ficando parabaixo a questão da acessibilidade, e aí pode haver o risco 

de, ou por falta de budget ou por falta de tempo, esses assuntos sejam deixados para último 

plano e, em última instância, virem a não ser implementados. Há um risco, há um risco. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Uma boa fase da Especificação, e eu aí estou a incluir a fase de Design, também… Eu 

não sei se o João considera a fase do Design mais na parte do desenvolvimento… O que 

acontece é que, cada vez mais, os métodos de desenvolvimento Agile são seguidos e aqui não 

há uma estanquicidade tão apertada como havia no modelo Waterfall puro, que se seguia, eu 

diria, aqui há uma meia dúzia de anos para trás, ou até mais, há dez anos para trás, havia uma 

estanquicidade muito maior, em que não se começava uma fase sem ter terminado a outra e 

sem haver uma [impercetível] completa e relativamente exaustiva, hoje em dia o que 

acontece é haverem fases muito mais pequenas, sobretudo no desenvolvimento Agile e 

quando se usa metodologia Scrum, em que as várias fases vão sendo atacadas 

progressivamente, por pequenos blocos, sendo que cada bloco terá a sua própria fase de 

design, implementação e teste, em que os requisitos e a sua implementação e atacar esses 

requisitos vão sendo implementados em cada uma das fases. Isso tem muito a ver com a 

priorização de tarefas, claro que no início temos de ter um conjunto mais alargado possível de 
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requisitos, pelo menos requisitos de alto nível, que depois se podem ir concretizando ao longo 

dos vários chamados sprints, ou das várias mini-fases, se quisermos chamar assim, para 

simplificar, em que aí é que eles vão sendo tornados requisitos finos. Aí, isso vai sendo um 

processo incremental. Portanto, aí, o que eu diria é que qualquer requisito, mesmo em termos 

de acessibilidade, pode ser atacado em qualquer uma dessas fases, de forma incremental e 

não como um todo. Aqui, quer seja um requisito de acessibilidade ou, digamos, uma estrutura 

de acessibilidade, quer seja uma estrutura a ser aplicada no sistema, que seja desenvolvido 

numa fase não inicial, tudo isso faz sempre parte de um conjunto… ou seja, tem de haver uma 

perspetiva inicial, pelo menos dos requisitos de alto nível e de uma primeira elaboração de 

uma primeira arquitetura de um sistema, que permita encaixar esse tipo de requisitos, e que 

não seja fechada, ou seja, a arquitetura inicial tem de ser abordada… ou seja, não se pode 

partir do zero e começar simplesmente a construir sobre, digamos, o nada, tem de haver uma 

arquitetura inicial, em que haja já, de facto, uma perspetiva de longo prazo e de um produto 

e de um projeto como um todo, que permita abarcar todos esses aspetos. Ou seja, o que eu 

quero dizer é que um projeto irá correr mal se não se começar com essa arquitetura de base, 

já a pensar num todo, e se começar a implementar, sei lá, requisito por requisito, por exemplo, 

mesmo em sprints, ou considerar “ok, tenho aqui estes requisitos, vou implementá-los agora, 

depois em cima destes hei de implementar outros”, etc. Se não tiver havido antes, pelo 

menos, uma série de sprints, em que se tenha construído uma arquitetura base e 

modelarizado o sistema de uma forma adequada, naturalmente que todo o projeto, não só 

em termos de requisitos de acessibilidade, como qualquer outro tipo de requisitos, pode ficar 

em causa. E rapidamente leva àquele problema que tem a ver com depois termos sistemas 

[impercetível] e sistemas que não são escaláveis e modelarizáveis e que depois levam a uma 

manutenção absolutamente impossível. Eu não veria isso só como elemento unificador, 

porque aí eu veria isso como algo de certa forma redutor, no sentido em que, se tivermos um 

sistema suficientemente complexo, a acessibilidade é mais um elemento em todo o software 

e a linha… ou seja, a lógica que está por trás de tudo tem de ter em conta uma série de aspetos 

mais abrangentes que o da própria… que só o da acessibilidade. A acessibilidade diria que é 

mais um aspeto importante, sem dúvida, mas como sistema agregador, por exemplo, num 

sistema suficientemente complexo, eu não o veria como um sistema agregador do sistema 
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como um todo, veria mais como uma… podemos-lhe chamar como um subdomínio ou estar 

no âmbito daquilo a que habitualmente podemos chamar “cross-cutting concerns”. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Eu penso que, de alguma forma, já abordei isso, mas desse ponto de vista é, sobretudo, 

a partir do momento em que há um compromisso por parte dos vários stakeholders, em que 

essas características são para serem incluídas, é nunca perder isso de vista, nunca perder isso 

da linha do projeto, durante todas as fases. Portanto, não se pode perder isso de vista, nem 

menosprezar esse aspeto. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Certo, ou seja, no fundo, é a capacidade de criar especificações de teste que sejam 

facilmente… ou que sejam adequadamente entendíveis por parte de quem vai executar os 

testes, não é? Na minha opinião, a menos que haja um especialista de acessibilidade, eu julgo 

que atualmente as equipas não estão preparadas para criar esse tipo de documentação. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Ter um guião, sim, isso sim. Uma espécie de guideline, sim, sem dúvida que isso seria 

muito útil. Especialmente porque… a menos que haja realmente especialistas nas equipas, 

com skills específicos nesse ponto da acessibilidade, sem haver esse guião, eu diria que tudo 

o que for feito estará, à partida… sofrerá de imensos, imensos problemas. Estará sujeito à 

sorte de aquilo estar bem ou não. Embora mesmo com um documento, eu diria que… 

imaginemos, há uma equipa que vai começar a desenvolver um produto, não há um 

especialista em acessibilidade, e mesmo tendo esse tipo de guião, eu julgo que as pessoas são 

capazes de fazer um trabalho minimamente consistente, mas longe de ser aquilo que depois 

o utilizador final vai precisar. E aí, julgo que só com o tempo e com uma interação prática com 

as pessoas que vão fazer, com o tipo de pessoas que têm as deficiências que estão a ser 
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mitigadas, só com o tempo é que esse conhecimento e essa… é um processo de aprendizagem 

natural. A menos que já haja um especialista, que saiba o que está a fazer e que já tenha 

passado por esse processo de aprendizagem, alguém que vai começar de novo, à partida, está 

num processo de aprendizagem que demora o seu tempo até conseguir ter resultados 

efetivos. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Depende. Se for… Eu julgo que depende do tipo de empresa, porque se for uma 

empresa, imaginemos, que desenvolve projetos à medida, que depende muito dos projetos 

que consegue angariar com clientes de diversas naturezas, aí julgo que será mais difícil do que 

num caso em que, por exemplo, uma empresa tenha um produto próprio, em que tem de 

facto uma preocupação de incorporar no seu produto aspetos desta natureza, mas aí 

necessita de ter uma pessoa que valide. Nesse caso, eu julgo que será muito mais fácil de 

contratar uma pessoa. No caso de empresas que fazem produtos à medida, que podem ter 

naturezas completamente diversas, aí acho bastante difícil contratar uma pessoa para fazer 

esse tipo de trabalho. Pode haver, eventualmente, uma contratação freelancer ou daquele 

tipo de contratação mais parcial ou pontual. Um outro ponto, eventualmente, é o recurso a 

voluntários, pode haver casos em que haja pessoas que sejam voluntárias, mas isso já sai um 

bocadinho do âmbito do que é o software profissional. Por exemplo, este tipo de coisas 

imagino mais num ambiente académico e julgo que pode acontecer. Algo que seja 

desenvolvido a nível de um ambiente académico, por exemplo ao nível da prototipagem, algo 

não comercial, um open source, que beneficie um conjunto de pessoas… Imaginemos que um 

software open source que beneficie um conjunto de pessoas com deficiência. Pode haver 

pessoas com deficiência que estejam dispostas, elas próprias, a dar o seu contributo, porque 

depois têm um benefício com isso. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 
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De validação, não, neste momento não. É assim, à medida que me vou lembrando das 

coisas, vou dizendo. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu julgo que não. Eu julgo que aí é muito fácil de se perder esse aspeto, porque… Eu 

tenho um bocado um princípio, que é um princípio meu, que é o que não está documentado, 

não existe. Mas isso é da forma como eu vejo as coisas, que pode ser muito própria. E uma 

das razões tem a ver com essa questão que me coloca, que é, não estando documentado, as 

pessoas dificilmente vão ter essa preocupação. Até porque é vulgar acontecer que as equipas 

que fazem manutenção de produtos já não são as mesmas, ou, em muitos casos, já não terão 

nada a ver com aquelas que fizeram o desenvolvimento. E mesmo que haja essa passagem de 

conhecimento, ao longo do tempo, ela vai-se perdendo, não é? É como a questão do passa-a-

palavra, que se vai degradando enquanto vai sendo passado. E aqui acontece exatamente o 

mesmo, porque isso acontece… acontecerá não só com a acessibilidade, como acontece… que 

é o que acontece na prática, com uma manutenção genérica de uma determinada 

funcionalidade de um produto, porque há casos em que se chega ao ponto em que uma 

funcionalidade fica quase no ponto em que simplesmente não se consegue manter, isto num 

caso limite. Isto porquê? Porque há tanta lógica de negócio envolvida, há tanto conhecimento 

que está ali por trás, que ao longo do processo se foi perdendo, em termos de transmissão do 

conhecimento, que depois torna-se muito difícil de manter, ajustar, acrescentar, etc. Ou seja, 

havendo uma documentação minimamente… uma documentação não tem de ser exaustiva, 

aliás, uma documentação demasiadamente exaustiva pode ser até, em boa parte dos casos, 

prejudicial, porque rapidamente se torna desatualizada e depois não há capacidade de a 

atualizar, porque não há recursos suficientes para o manter, porque uma documentação 

exaustiva requer muito trabalho, muito tempo. Depois também ninguém lê. Mas pior do que 

ninguém ler, é a questão de a atualizar de uma forma consistente. E aí, mais uma vez, 

portanto, num software comercial, isso tem custos, muitos custos. E é sempre, mais uma vez, 

o problema dos custos, do budget, etc., que depois relevam para segundo plano. Porque o 

que é que acontece? Imaginemos, quando criamos uma API que é disponibilizada para ser 
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consumida, imaginemos que temos uma API Rest ou outra coisa qualquer, que é para ser 

consumida por clientes externos. Aí, há sempre uma grande preocupação de manter essa API 

documentada e bem documentada, porque é para a equipa externa levar. E aí há sempre duas 

questões muito importantes, que são: a equipa externa tem que saber como a levar, ela tem 

que ser consistente, se houver uma alteração, quem está a levar tem que saber exatamente 

o que é que aconteceu, senão o seu software, baseado nele, vai deixar de funcionar. E por 

uma questão, que muitas vezes tem a ver com aspetos contratuais, uma perda de 

compatibilidade, que pode acontecer, precisamente, porque a documentação também se vai 

deteriorando, houve uma coisa que foi introduzida e que não devia ter sido, ou que foi 

alterada, pode trazer penalizações a esse nível. Isto um bocado no limite, mas pode acontecer. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Mais uma vez, mesmo nessa fase de manutenção, e havendo essa preocupação da 

acessibilidade, convém que, de alguma forma, haja uma alocação de alguém que tenha 

capacidade para fazer os testes do sistema e de manter também esses testes, de alguma 

forma, atualizados. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu penso que sim. Eu até diria que não tenho dúvidas que sim. Porque, pelo menos… 

não digo que teria efeitos imediatos, mas isso terá efeito de médio-longo prazo, sobretudo 

porque, pelo facto de esse aspeto estar plasmado, obriga imediatamente a que as pessoas 

estejam alerta para ele e que as faça pensar. Mesmo que não a valorizem demasiado, ficam a 

saber que ela existe e passarão, ao longo do tempo, o olhar para ela com mais interesse. Além 

disso, e é por isso que eu digo que isso terá reflexos a mais médio ou longo prazo, é que, 

havendo uma consciencialização, que vai partindo, digamos, de uma semente, pode ter… ao 

fim de um determinado tempo, vai com certeza ter frutos, e haverá, com certeza, nichos e 

pessoas que se interessem especificamente por essa área, em maior número. Eu sei que 

existem, atualmente, algumas pessoas, mas não são… a ideia que eu tenho, e corrija-me se eu 
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estiver errado, serão bastante poucas. Só vendem para grandes Estados ou uniões, em que o 

número de pessoas que têm deficiências ou determinado tipo de deficiências atinge uma 

proporção que, até em termos comerciais, se quisermos falar assim, se justifica. Aliás, um dos 

pontos que são, do meu ponto de vista, essenciais para haver uma maior consciencialização 

nesse ponto é os governos, nos próprios sites, etc., induzirem essas necessidades, 

introduzirem essas funcionalidades. Mas uma coisa é a lei existir, outra coisa é ela ser 

cumprida. Há alguns sites que já têm lá aquele simbolozinho da acessibilidade… pronto, vale 

o que vale, eu não sei. 

 

Anexo C10 – Entrevista 10 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Acho que há uma falha significativa das aplicações informáticas que não sejam as mais 

usuais que estamos habituados a usar como ferramentas do Office ou sistemas operativos, 

esse há cuidados que já vem de longe. Esses são produzidos por multinacionais que também 

são influenciadas pela própria legislação, nomeadamente nos EUA. São empresas com know-

how nesta área. Empresas mais pequenas e até nos próprios dispositivos móveis há 

obviamente uma falha de acessibilidade. O problema é muito parecido com o que acontecia 

há uns anos na web e que ainda hoje acontece – mas há 20 anos compreendia-se que a pessoa 

pouco soubesse de acessibilidade na web. Na questão da web houve muitas iniciativas, 

começa a haver investigação e a gerar-se negócio a esse nível. O problema da acessibilidade 

é que uma pessoa nunca pode estar descansada tem que estar sempre a acompanhar as novas 

tecnologia, sempre que aparecem novas temos sempre um delay para que apareçam funções 

de acessibilidade até aos protestos da falta dela tenham algum eco. Isso é uma constante. No 

software é algo que ainda é mais, enquanto a web qualquer pessoa pode ser produtor de 

conteúdos, no caso do software há um público mais restrito que desenvolve aplicações. Mas 

mesmo esses que estão expostos à questão da web podem ter alguma dificuldade em 

perceber que nas aplicações informáticas esta questão está presente, não é? e fazer a ponte, 
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perceber o que é que é de comum entre a web e o software não é imediato e no caso da web 

temos ao nível da administração pública alguma regulamentação, no caso do software se não 

estivermos a considerar software vendido para a administração dos EUA, essa legislação não 

existe. Na Europa, se não me engano, só temos o caso da legislação italiana contempla a 

questão do software, mais até o software educativo e não temos nenhuma pressão a esse 

nível. Por outro lado, a questão da formação demora algum tempo a produzir efeitos. Por um 

lado, que essa formação se generalize – penso que já houve períodos a nível europeu em que 

se esteve mais presente a necessidade de introduzir estes conceitos em unidades curriculares 

e parece-me que isto se começa a desvanecer. Aqui na xxxx introduzimos isto em 2005, mas 

depois começa a haver alterações de planos de estudo. Quando introduzimos esta questão, 

ela estava mais presente, hoje em dia começa a ficar um bocadinho para canto. Os planos de 

estudo são submetidos à avaliação de uma agência exterior que depois tem três especialistas 

da área que normalmente nenhum deles é da área da acessibilidade e, portanto, as 

recomendações que fazem a nível curricular esta questão passa ao lado. Mesmo melhorias 

introduzidas há dez anos corre-se o risco de perder isso até. Demora e não é linear. Na questão 

da formação temos o risco de regressão ao longo do tempo. Não é linear que haja cada vez 

mais instituições a incluir na formação. Há períodos que podemos regredir em relação ao 

passado. Tem que haver um acompanhamento maior – mesmo a nível ministerial – porque os 

temas depois passam de moda. Já houve fases em que as pessoas ligavam mais à questão da 

acessibilidade web, mesmo em termos de administração pública e depois perde-se a novidade 

e o impacto. Esmorece o entusiasmo inicial embora se note muita gente interessada por isso 

mas já houve períodos mais fortes. A acessibilidade do software até por de ser mais simples 

do que a web. Agora chegar lá: não é uma coisa tao popular, digamos. Já tem que entrar numa 

fileira mais restrita. Não se trata só de produtores de conteúdos mas dos próprios 

programadores porque há pessoas que se preocupam mais com o que gostam de 

programação do que o design de interfaces. Dentro dos programadores há nichos. As causas 

são a falta de conhecimento, ser mais um nicho comparado com a web. Ferramentas de 

avaliação de acessibilidade são menos porque também há menos gente a debruçar-se sobre 

isto e a produzir soluções e portanto não é uma coisa que tenha tanto impacto exterior. 

 



 

207 
 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Acho que sim. Esta mais do que explícito que pode ajudar. Acho que depende de onde 

vem essa especificação. Se é quem pede uma aplicação, que a pede já com acessibilidade, se 

é por iniciativa própria que alguma vai desenvolver alguma coisa e quer introduzir a 

acessibilidade. No primeiro caso, se for um requisito, quem for comprar a aplicação isso tem 

muita influência no desenvolvimento do software porque o cliente quer e vai ter que resolver 

isso. Temos isso também com a web. Se é da iniciativa da própria pessoa, as duas uma: ou tem 

esses valores incorporados e é sensível a isso ou tem uma compreensão que isso em termos 

de mercado pode ser uma vantagem. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, sim. Essa documentação tem que estar o mais disponível possível. Uma das 

dificuldades que as pessoas podem ter é: onde é que vou buscar os requisitos de acessibilidade 

de software. As próprias normas, o que é que tenho que cumprir, pontos de referência e 

muitas vezes as normas que são produzidas pelas instituições internacionais e as pessoas 

podem estar menos disponíveis para esse facto. Esse é um aspeto relevante, a orientação e a 

pessoa saber que tem ali as melhores referências para especificar requisitos é importante. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Ter essa informação à mão bem como ferramentas que facilitem a própria validação. 

Quanto à exequibilidade vejo como obstáculo as pessoas saberem onde ir procurar a 

documentação. Sim. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Nos requisitos, entender a própria linguagem utilizada nas normas nem sempre é fácil. 

Outra questão que suscita alguma dúvida para quem não tem conhecimento: é que às vezes 

as pessoas nem conhecem as normas de acessibilidade nem conhecem as tecnologias de apoio 

que as pessoas com deficiência utilizam. A conjugação desses dois fatores pode suscitar 

alguma perplexidade. Como é que, até que ponto tem que introduzir muitas funcionalidades 

ou mesmo imaginar que alguém com uma grande incapacidade ou que não vê ou que não 

pode mexer as mãos, como é que vai interagir com aquilo? Acho importante ter noção das 

normas mas também ter algum conhecimento nem que seja a nível de vídeo saber como as 

pessoas utilizam. Têm que perceber que essas tecnologias de apoio só por si não é o suficiente 

para usar a aplicação mas evita que a aplicação tenha muitas funcionalidades de 

acessibilidade. Um aspeto que achei interessante nas normas europeias de acessibilidade é 

que eles falam de produtos fechados nos quais não é possível… é um conceito interessante 

porque se for fechado não posso utilizar as tecnologias de apoio portanto tenho que introduzir 

mais funcionalidades de acessibilidade. Mas se for aberta não são até porque posso aproveitar 

funcionalidades do próprio sistema operativo. Tudo isto para o programador é misterioso. 

Não sabem o que as pessoas com deficiência utilizam. Se souberem alguma coisa podem até 

já interpretar bem com aquilo. Se tem leitor de ecrã, qual é o problema da pessoa cega usar a 

aplicação? Daí a necessidade da formação. A este nível mesmo para os requisitos é importante 

ter algumas normas mas a explicação de como é que as pessoas com deficiência ou entrevistá-

las. Ou alguma documentação de apoio para os programadores perceberem. Ou na 

impossibilidade de fazer entrevistas com utilizadores, saber como utilizam, ter também essa 

informação para não ser tudo muito confuso. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 
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Depende das vantagens que ela interpretar que tem. Esse trabalho se compensa ou 

não. Se achar que vem um benefício. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Acho que sim e temos que ver que um programador ou empresa que se dedica a isto, 

ele tem um esforço maior na primeira vez que o implementa, olha para estas questões mas 

quando estiver a desenvolver segunda aplicação, aí o esforço vai ser menor porque já 

aprendeu os conceitos mais importantes. Já tem noção do esforço que pode ter. Vai ser um 

segundo desenvolvimento menor do que o primeiro, é o problema da fase de aprendizagem, 

até que aquilo se torne um processo rotineiro. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Acho que a própria validação pode aparecer na fase de desenvolvimento. Serem 

concomitantes. À medida que estou a introduzir uma funcionalidade nova, posso ainda não 

ter o protótipo e devo testar logo, o mais depressa possível de forma a não chegar à fase de 

teste e... 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Há questões que se for a primeira vez que estão a fazer vão ter algumas surpresas. Por 

um lado, têm que ter cuidados adicionais que não terão se não estiverem a considerar estas 

questões. Desde a documentação, a forma de contacto, a dificuldade de recrutamento de 

pessoas com deficiência para testar, pode ser mais complicado do que esperariam, pode 

demorar mais tempo. Podem não ter ferramentas no próprio local que dispensem as pessoas 

de trazer as suas próprias tecnologias de apoio. Há aqui um know-how que devem ser 

adaptados. Se eu estiver a validar a eficiência com que estiverem a utilizar um determinado 

produto, a eficiência com que alguém com paralisia cerebral usa ou uma pessoa cega que tem 
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que ouvir a informação são tempos diferentes o que pode ser… até em termos de entrevistas. 

Idiossincrasias da própria deficiência que a pessoa pode desconhecer. Exatamente. Essa fase 

de validação com utilizadores… mesmo processo de recrutamento, o espaço para fazer o 

teste, a forma como faz a entrevista, como recolhe os dados, tudo isso quem estar, a pessoa 

tem que estar bem presente sobre como faz isso. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Eu acho que sim. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Pretende-se que a pessoa domine bem a leitura, se for também uma pessoa cega tenha 

que escrever com maior detalhe as interfaces e o que pode fazer, também dar indicações onde 

pode ir ter e com quem pode falar. Tem que haver um cuidado acrescido. A dificuldade de 

recrutamento poderá ser o próprio transporte quando estou a fazer um teste de laboratório, 

a deslocação, é um cuidado muito presente. Eu acho que pode é não estar a contar com o 

acréscimo de dinheiro porque pode haver necessidade de um transporte adaptado. Aí pode 

haver algumas dificuldades. E também o número de utilizadores. A amostra vai demorar mais 

tempo a fazer esse recrutamento e tempo é dinheiro. Se demoro mais tempo a recrutar estou 

aí também a gastar mais dinheiro. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Eu penso que a questão da própria documentação, dos relatórios., ter também isso 

presente. A produção dos questionários ou entrevistas. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 
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Quer dizer se estiveram no desenvolvimento não me parece que se esqueça com 

facilidade. Acho que vão manter. Penso que havendo a preocupação de desenvolver 

inicialmente, penso que há probabilidade de isso continuar presente. Se a documentação for 

explícita, penso que isso será um reforço. Funcionara como reforço, mesmo numa equipa 

nova. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

A relação da evolução penso que se houver necessidade de usar uma nova tecnologia 

– porque muitas vezes a questão da acessibilidade está a atrasada em relação a uma nova 

tecnologia – ela pode não acompanhar. Podemos ter versões mais atuais de um software e 

ele tornar-se menos acessível do que a versão inicial como consequência de uma nova 

tecnologia. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Eu penso que é claro que não olhamos para as funcionalidades das ferramentas que 

nos permitem o software. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim. A visibilidade do sistema é muito importante. Estar a coisa no processo, acho que 

sim. No método não abordamos o público-alvo da aplicação. Não sei se não seria importante 

ter métodos de desenvolvimento universais em que esta questão da acessibilidade fizesse 

sentido. Tudo isso passa por alargar o público-alvo dos utilizadores. Um ciclo de vida universal 

do software mas falta aqui a palavra para ser para qualquer utilizador da aplicação. Que o 

software saia acessível independentemente da dificuldade que o utilizador final tenha. 

Exatamente. 
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Anexo C11 – Entrevista 11 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Ora bem, em primeiro lugar, é importante definir o que é a acessibilidade digital. 

Entendendo a acessibilidade digital como a possibilidade de qualquer pessoa ter acesso ou 

poder usufruir das funcionalidades que são asseguradas por uma determinada ferramenta, 

alguma coisa que seja fornecida através do digital, efetivamente há muitas situações em que 

isso acontece, não só para pessoas com necessidades especiais, como é, na maioria das vezes, 

entendida a acessibilidade, mas cada vez mais com situações em que as pessoas estão 

limitadas de algumas das suas capacidades. Portanto, isto vai de… quase todas as aplicações 

sofrem desse problema, eu estou a falar de aplicações em geral. Se quisermos, depois, falar 

de conteúdos, também podemos falar de documentos digitais também são afetados por isto. 

Se estivermos a falar sobre aplicações, que penso que seria esse o principal foco que aqui 

estaríamos a falar, principalmente porque estamos a falar de ciclo de vida de software, penso 

que… eu não queria dizer todas, mas quase todas têm sempre algum problema e têm… 

provavelmente, vai encontrar-se alguma exceção. Mas há casos marcantes e nós podemos 

pensar facilmente… há uma situação, que eu ainda ontem falava dela, que é muito comum, 

que é: uma das maiores causas de acidentes rodoviários, principalmente nos Estados Unidos, 

é a utilização de telemóveis, smartphones, e utilização de smartphones, principalmente, para 

envio de mensagens escritas e de emails. E isso… não é preciso perceber mais, é assim, as 

pessoas para estarem a conduzir, naturalmente têm um certificado, um atestado médico para 

garantir a sua capacidade para conduzir, não é? No entanto, elas estão desprovidas de 

algumas das suas capacidades enquanto estão a conduzir, e ou estão com as capacidades a 

fazer uma coisa, ou estão com as capacidades a fazer outra, há algumas delas que não se 

consegue fazer, digamos assim, multitasking. Normalmente os olhos, não se consegue fazer 

multitasking com eles, ou estão com eles concentrados no telemóvel, ou estão com eles 

concentrados na estrada, e quando há desconcentração, logicamente, na estrada, 

principalmente, estamos limitados, logicamente que os acidentes acontecem e logicamente 

que casos trágicos acontecem. Portanto, é só um… logicamente que tem havido algum 
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trabalho neste sentido e eu acho que a grande sensibilização que tem havido não tem sido 

muito pelas pessoas com necessidades especiais, mas mais por estas situações de 

incapacidade induzida, que a maior parte da indústria se tem mexido. As causas para a falta 

de acessibilidade, na maioria das situações, penso que será o desconhecimento das situações 

em que elas podem ocorrer, nomeadamente o desconhecimento das guidelines da 

usabilidade e acessibilidade por parte das equipas de desenvolvimento. E mais do que isso, a 

tentativa de colocar produtos o mais depressa possível no mercado, sem olhar para todos os 

seus requisitos… na origem. Ou seja, ao serem concebidos os requisitos de uma aplicação, 

esses requisitos não terem normalmente uma abrangência total, e essa abrangência ser 

restrita logo à partida. Isso depois vai condicionar todo o ciclo de desenvolvimento. Mas eu 

nem estou a pensar em acessibilidade, estou a pensar em usabilidade. Porque é assim, se 

pensarmos na usabilidade, automaticamente estamos a pensar na acessibilidade. Durante 

anos, houve a separação dos conceitos, apesar de haver alguma interligação. Hoje em dia, 

felizmente, a acessibilidade está englobada dentro do conceito de usabilidade, ou seja, 

quando se pensa em usabilidade, tem de se pensar em acessibilidade. E cada vez mais se pensa 

em usabilidade e quando se diz que se fez uma análise de requisitos, se pensou em usabilidade 

e não se considerou as questões de acessibilidade, então não se consideraram as questões de 

usabilidade. Eu penso que isto… porque cada vez mais e com as situações quotidianas que nós 

temos, temos de pensar na acessibilidade como uma coisa para todos e não como uma coisa 

para alguns, não é? E a acessibilidade é uma coisa para todos, todos necessitamos dela. Todos 

temos restrições no nosso quotidiano, independentemente de ser mais tarde ou mais cedo. 

Portanto, as questões contextuais cada vez mais têm de ser tidas em conta e isso é parte das 

questões de usabilidade. Eu acho que o grande problema foi, durante muitos anos, aliás, até 

há muito pouco tempo atrás, pensávamos na acessibilidade como “ah, são questões que têm 

a ver com as pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência são uma minoria, portanto 

é uma questão menor”. Sendo muito radical, é um bocadinho esta a minha visão de como eu 

vi [impercetível], “é uma questão menor”. Cada vez mais, isso… e com a ubiquidade e com a 

utilização pervasiva dos equipamentos e com a tecnologia “anytime, anywhere”, cada vez 

mais isso deixa de acontecer, porque as pessoas têm restrições e têm determinadas… eu não 

lhe chamaria deficiências, têm determinadas restrições, em determinados contextos, que 

logicamente as impossibilitam de estar a usufruir de todas as suas capacidades. Portanto, 
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efetivamente, as questões de acessibilidade são parte das questões de usabilidade nos nossos 

dias, e isso, cada vez mais, felizmente, tem sido considerado por parte da indústria. Ainda há 

muito para fazer, mas parece-me que estamos num bom caminho. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Tem que ter, porque logicamente os requisitos têm de ser implementados. Agora, 

depende é quando é que vão ser implementados e depende das prioridades. Esse é o segundo 

ponto, não é? Um é a usabilidade já faz parte dos requisitos, depois é quando é que a 

usabilidade e a acessibilidade, em particular, vai ser implementada. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu acho que tem de haver uma sensibilidade não específica relativamente à plataforma 

de implementação, mas uma sensibilidade geral relativamente àquilo que são os requisitos 

em termos de usabilidade e acessibilidade. Portanto, tem de haver uma forma de se conseguir 

fazer as coisas de várias maneiras e essas formas têm de ser contextualizadas. Portanto, penso 

que deverá ser essa a perspetiva. Agora, terá de haver sempre sensibilidade, para quem está 

a fazer a análise de requisitos, para isso mesmo, ou seja, para perceber que esses requisitos 

existem. Porque muitas das vezes o que acontece é que não há essa sensibilidade, ou seja, há 

sensibilidade para muitas coisas relativamente à usabilidade, mas não para questões, por 

exemplo, de criar interfaces alternativas, interfaces áudio, [impercetível]. Ou seja, há um 

conjunto de situações que muitas das vezes não são incluídas, eu penso que é por completo 

desconhecimento de quem está a especificar. E aí estará o principal problema, porque quem 

está a especificar a usabilidade, normalmente, pensa somente em questões mais transversais 

e questões mais tradicionais da usabilidade e não nas questões mais correntes. É uma questão 

de sensibilidade e de conhecimento. E isso é independente da tecnologia, porque é assim, 

quando nós estamos a olhar para as questões dos requisitos, não estamos muitas vezes a olhar 
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para a plataformas, depois essa parte da plataforma já virá muito mais à frente, já mais nas 

questões de implementação. Eu não vou ter uma especificação para a minha aplicação em iOS 

e uma especificação para a minha aplicação em Android, eu vou ter uma especificação para a 

minha aplicação, e agora estamos a restringir às aplicações móveis, portanto, vou ter uma 

especificação para a minha aplicação, que eu quero estas funcionalidades. Eu defino a 

plataforma mais na fase de implementação, a fase de requisitos, normalmente, é agnóstica 

quanto à plataforma. E se for ver relativamente às aplicações móveis, hoje em dia, eu preciso 

de uma aplicação móvel, não é, e depois tenho duas plataformas e não vou fazer duas 

especificações. Aliás, hoje em dia, cada vez mais, eu não faço duas implementações, faço uma 

implementação, [impercetível]. Depois, o que acontece é que a seguir as guidelines de uma 

ou de outra, eu não vou seguir as guidelines nem de uma, nem de outra, vou seguir as 

guidelines de uma plataforma integradora, não é? É que eu tenho de ver [impercetível] time 

to market, não é, e quando tenho time to market, tenho de ter uma aplicação deploy e depois 

tenho de ter todo um processo… porque é assim, a questão não é desenvolver as aplicações, 

é depois manter as aplicações. Depois tenho de ter uma equipa para manter uma aplicação 

Android e uma equipa para manter uma aplicação iOS. E muitas das vezes, o que a indústria 

tem é uma equipa para manter tudo e depois tem uma plataforma unificadora, em que tem 

toda… digamos assim, toda a solução, depois faz deploy em cada uma das plataformas. Isto é 

comum em muitas aplicações, ou seja, partilharem, digamos assim, toda a estrutura, e depois, 

a partir daí, é que se faz o deploy para cada uma das plataformas específicas. Portanto, se nós 

não pensarmos e se nós não tivermos requisitos de usabilidade nas especificações, 

logicamente que depois não as vamos ter nas implementações. Eu estou a dizer utilizando 

coisas como… plataformas como o Mono, aquilo não se chama Mono, mas Xamarin, quando 

se faz coisas em plataformas tipo Xamarin, estas situações acontecem, não é? Muitas das 

coisas que aparecem… e eu quero fazer esta distinção, porque quanto mais a montante 

estiver, ou seja, quanto mais… depois há a propagação, não é, ou seja, imagine que daqui a 

uns tempos vou ter… e isto acontece-nos em vários projetos, aliás, estive num projeto 

europeu em que nós estávamos a fazer desenvolvimento de jogos e a plataforma de jogos não 

tinha guidelines de acessibilidade para jogos. E se nós não tivéssemos organizado guidelines e 

não tivéssemos feito todo um trabalho em termos de guidelines para jogos, para 

[impercetível] de jogos, em termos de acessibilidade, a plataforma não tinha, simplesmente, 
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nenhuma guideline. Ou seja, o que acontecia é que não se implementava nada em termos de 

acessibilidade, porque as plataformas não tinham. Ou seja, se nós não pensarmos nisso em 

termos de requisitos e se nós deixarmos isso para as plataformas implementarem isso, 

naturalmente que nós vamos estar restritos às plataformas. Há muitas especificidades dos 

jogos que… principalmente, em termos de interface, que mesmo assim conseguem ser 

cobertas, em grande maioria. Há certas situações em que falham. Aliás, nós estivemos a 

trabalhar em geogames, e uma das partes era geogames, e não há nenhuma norma que 

consiga cobrir a parte dos geogames e como é feito. A forma como pensar a acessibilidade… 

há certas coisas que são complexas e efetivamente não vamos tentar fazer coisas que… não 

diria que são complexas, são quase 100% visuais, não é? Por exemplo, um simulador de 

condução. Um cego não conduz, portanto não vamos implementar um simulador de condução 

para um cego, não é? E a vantagem que um jogo quando é assente somente numa plataforma 

visual nunca vai conseguir transmitir. Se estivéssemos a falar numa plataforma 

multissensorial, efetivamente íamos conseguir transmitir algumas das... a questão depois é 

que há muitas sensações que nós temos pelas questões visuais, nomeadamente a sensação 

de velocidade. A sensação de velocidade, tudo bem que o som consegue-nos dar alguma 

sensação, mas não é… Toda a sensação de movimento do carro, a sensação das forças que 

estão a atuar num determinado momento, efetivamente isso consegue-se num ambiente 

multissensorial, não num ambiente em que nós vamos restringir ainda mais, quando um jogo 

está planeado para ser áudio e vídeo, se nós restringirmos só a áudio, logicamente que não 

vamos conseguir, vamos ter de tentar complementar de outra maneira. Mas não foi esse o 

nosso foco, porque nós tentámos, logicamente, abdicar de algumas situações que para nós 

não faziam sentido, mas de alguma forma há situações de jogos comuns em que muitos dos 

elementos são diferentes e a forma como os elementos… a forma da própria interface, a 

interface num jogo e a forma de desenhar uma interface num jogo é completamente diferente 

da forma de desenhar uma aplicação. E logo aí, em termos de desenvolvimento e das 

ferramentas de desenvolvimento se vê logo um grande gap em termos do que é que é possível 

e o que é que não é possível, e o que é que já está especificado no motor e o que é que não 

está. Está iminente a publicação de um artigo que consegue agregar todas as guidelines que 

existem, específicas para jogos, e depois compará-las mesmo com as guidelines de 

acessibilidade genéricas, nomeadamente a [impercetível] e a UEN, que eu nunca me lembro 
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do nome de cor. Portanto, nós temos essa comparação feita, temos essa confrontação feita. 

Eu sou do tempo em que a norma europeia estava em definição e conheço pessoalmente 

algumas das pessoas que estiveram envolvidas na criação da norma. Conheci algumas das 

publicações prévias da norma, já não a vejo há muito tempo, isto estamos a falar de 2010, 

2011, 2012, ela depois foi publicada em 2012, se não estou em erro, 2012, 2013. E é assim, eu 

acho que as normas são importantes, mas mais do que as normas, as pessoas são mais 

importantes. E isto indo além um bocadinho das questões… eu estou a fugir um bocadinho às 

questões, não sei se estou a responder às questões ou não, mas de qualquer maneira… A 

questão relativamente às normas é que muitas pessoas pensam “ok, passou no automático”, 

ou seja, passou no validador, “isto está acessível e isto está espetacular”. E a maioria das 

normas, o que permitem é a validação em termos de acessibilidade física, porque se nós 

chegarmos a questões cognitivas, efetivamente há situações… aí, o mundo já é 

completamente diferente, na complexidade da própria informação. Aí, já estamos a entrar 

num domínio completamente diferente. Na validação da informação, depende de como 

estiver estruturada, aí até se consegue fazer alguma coisa, em termos automáticos. Se não 

tiver estrutura, logicamente pode dizer que não tem estrutura. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Eu acho que sim, que deve ser incluída. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Sim, sim, é a melhor altura para o fazer. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

É assim, eu complementava aquilo que disse agora mesmo, ou seja, é a fase ideal para 

o fazer, porque muitas das vezes o que acontece é que, se nós pensarmos em usabilidade ou 

em acessibilidade depois, teremos de voltar atrás, porque as implicações que podem ter serão 

muito mais do que implicações ao nível de interface, ou seja, há coisas que depois podem não 

ser possíveis de implementar ou que requeiram especificação ou inclusão de requisitos que 
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não foram pensados à partida, uma vez que não tinham sido pensadas as situações de 

acessibilidade. Mas a questão de ser aí é a questão das implicações que isso depois tem, não 

é? Isto tem a ver com uma questão que me colocou logo no princípio que foi em termos da 

interface. A acessibilidade não é só… não tem implicações somente na implementação da 

interface, tem implicações em muito mais coisas do que a implementação. Porque a 

implementação da interface… e isto depois depende também de como… o que é que é a 

interface? A interface é uma thin interface, é uma thick interface, é uma fight interface? E qual 

é a lógica aplicacional que está na camada de interface e como é que essa lógica aplicacional 

é implementada a montante, ou seja, quais é que são as camadas que estão por baixo e que 

alimentam essa camada. Se não chegar à camada de interface, se não chegar informação que 

permita a implicação de mecanismos de acessibilidade, logicamente que não é possível, é 

preciso reformular o que está para trás. E efetivamente, isso pode ter implicações grandes em 

termos da implementação. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Mas será que vamos ter um requisito a dizer acessibilidade? É que eu pressuponho que 

não tenha um requisito a dizer acessibilidade, percebe? Ou seja, meu pressuposto de eu incluir 

a acessibilidade logo à partida nos requisitos é não ter um campo… ou seja, não separar o que 

é a acessibilidade do que é a aplicação, ou seja, ser algo que seja intrínseco e que seja algo 

nativo. E esse é, efetivamente, o caminho. Agora, eu acho que não devia, mas a realidade é 

que o faz, a acessibilidade é deixada de parte. E fá-lo muitas vezes, por questões de targets, 

de target groups. A questão é que pensa-se na acessibilidade como uma questão de coisas 

para deficientes, embora também seja. Mas só para lhe dar um exemplo de que a 

acessibilidade é muito mais do que isso e, no caso dos back offices, é muito mais do que isso, 

e é uma questão de usabilidade genérica: uma das coisas que se usa mais em back office são 

aqueles formulários, com não sei quantos botões e não sei quantas caixas de texto. Isso é 

terrível para toda a gente. Se eu tiver uma interface simplificada, otimiza o trabalho de 

qualquer pessoa, não é de uma pessoa deficiente, é de qualquer pessoa. E essa simplificação 
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da interface é uma questão de usabilidade. Se calhar, houve pessoas que começaram a pensar 

nela por causa de simplificar a interface para pessoas cegas, porque se calhar era mais 

simples… uma vez que aquilo era áudio, era mais simples simplificar a interface e não termos 

aquela interface, porque [impercetível] já nos tínhamos esquecido do primeiro. Essa 

sobrecarga em termos de áudio também é uma sobrecarga em termos visuais, porque quem 

está a fazer aquilo em termos visuais, logicamente também se perde na interface. A questão 

de “eu trabalho em back office, não tenho de me preocupar com questões de acessibilidade”, 

não são questões de acessibilidade, são questões de usabilidade. Por isso é que eu comecei 

logo… e uma das primeiras coisas que eu lhe disse foi “vamos ter aqui definições” e a 

acessibilidade é usabilidade, é parte da usabilidade e nós temos que vender usabilidade e não 

vender acessibilidade, porque a acessibilidade vai ter sempre aquele estigma [impercetível] 

para deficiências, não é? As pessoas dizem “ah, isso é para uma minoria, então vou deixar 

cair”. Agora, se eu pensar em usabilidade, se calhar as pessoas já pensam “ah, mas isso vai ter 

implicações em termos da produtividade”. Então, se tem implicações em termos de 

produtividade, eles já não deixam cair, está a perceber? Mas dou-lhe mais uma dica além 

disso: se calhar, nós estamos a entrar numa era em que faz todo o sentido tudo isto, porque 

é assim, muitas destas aplicações depois vão ter automatização, e nós cada vez mais falamos 

de robots de software a funcionar, e os robots de software powered by IA, não é, eles precisam 

de ter meta-informação, ou seja, eles precisam exatamente da mesma informação que um 

cego precisa, para compreender a informação que está lá, para conseguirem compreender 

um formulário. Portanto, efetivamente essas questões são cruciais para eficiência, não só para 

uma questão de acessibilidade, mas para questões de eficiência da equipa, e isso é que tem 

de ser pensado. E isto é uma questão de comunicação, de como se deve comunicar, e acho 

que uma das grandes falhas é essa, como é que se deve comunicar o que é que é a 

acessibilidade, não se deve comunicar a acessibilidade como sendo algo, como estávamos a 

dizer, só para pessoas com deficiência, mas é algo que todos podemos ter vantagem na 

utilização. São importantes estas notas, porque na maioria das vezes não há esta perceção. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 
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Claro, sim, sim. Era essa a implicação que eu estava neste momento a sublinhar. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não, acho que já falámos, principalmente da questão da validação ser feita por 

especialistas, haver sempre uma validação por especialistas. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Conseguir fazer o guião, consegue, implementá-lo é que é capaz de ter algumas 

restrições, mas em princípio sim. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Mas vamos lá ver, o que os testes fazem é validar a especificação, porque se as coisas 

estiverem na especificação, então depois elas vão ser testadas. Portanto, tudo isso é um 

processo, por isso a importância da especificação, porque eu só vou testar aquilo que estiver 

especificado. Portanto, se estiver especificado que isto tem de ter determinados requisitos de 

acessibilidade, então depois a equipa de testes o que vai ter de fazer é construir baterias de 

testes para esse requisito. Tem de haver um caminho definido e o caminho definido é a 

implementação do requisito. Mas tem razão, aliás, em qualquer uma das fases, temos de ter 

sempre… e isso advém diretamente dos princípios de desenho centrado no utilizador, 

portanto, em qualquer uma das fases, é sempre essencial nós termos utilizadores, termos 

stakeholders, de forma a conseguirmos fazer as validações. Portanto, faz todo o sentido. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, acho que já vamos extensos, não é? 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Provavelmente, não. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

É assim, mais uma vez, tudo… ou seja, nós temos de pensar nas questões de 

usabilidade em todas as fases, portanto, na fase de evolução, também tem de se… tem de se 

tornar uma coisa natural para a pessoa. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Não. Sabe porquê? Porque é assim, mais do que aprenderem acessibilidade, têm de 

ter sensibilidade para a implementar. E o que iria acontecer era que aprenderiam, estaria lá, 

mas descartariam, porque continuariam a pensar que a acessibilidade seria só para alguns e 

para… Teria de ser em combinação com uma sensibilização das pessoas, acima de tudo, a 

sensibilização das pessoas. Eu sou engenheiro de software, só que tenho o problema de há 20 

anos trabalhar em acessibilidade. E efetivamente, foi isso, foi perceber, desde muito cedo, 

qual é que era o esforço que uma pessoa com necessidades especiais tinha que ter para fazer 

exatamente a mesma coisa que uma pessoa sem necessidades especiais fazia. 
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Anexo C12 – Entrevista 12 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Em parte, concordo. Não existe muito essa preocupação, acho que esse é o grande 

ponto, não existe essa preocupação. Acho que todas as plataformas digitais e os documentos 

digitais estão mais virados para… não é um termo que eu goste de usar, mas para a maioria 

das pessoas, e muitas vezes não adaptados para pessoas com alguma dificuldade, por exemplo 

invisuais ou com dificuldades de utilização das novas tecnologias. Eu acho que, hoje em dia, 

as pessoas têm tendência a ver tudo como uma commodity, algo que se usa uma vez e deita 

fora. Por isso, eu acho que não existe essa preocupação, essa preocupação não é tida em 

conta, seja durante o processo de desenvolvimento ou durante o design das próprias 

aplicações. A questão da acessibilidade não é tida em conta porque os produtos têm um curto 

período de vida. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

É assim, independentemente de ela ser acessível ou não. Eu acho que o impacto ou 

não no projeto não depende se o interface ou se aquele requisito da interface gráfica tem que 

ser acessível ou não. Acho que isso, por definição, as coisas devem ser acessíveis, devem ser 

fáceis de usar, e o projeto não pode ter impacto… o tempo do projeto ou o tempo de 

desenvolvimento daquele requisito em específico não deve ter impacto por causa disso. Há 

outras coisas que provocam impacto. Acho que faz parte, pelo menos na equipa que eu giro, 

nos requisitos que nós temos de analisar e muitas vezes recolher, a acessibilidade ou muitas 

vezes a organização da informação, ou a forma como ela é apresentada, faz parte do requisito 

em si, não nos provoca mais tempo de desenvolvimento ou mais tempo de análise. Se existir 

o requisito de que o interface tem de ser acessível, acho que elas vão ter essa preocupação, 

claro que sim. Se não estiver, é aquilo que eu disse há bocado: devia ter-se, claramente não 
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têm essa preocupação, claramente não têm essa preocupação. Depende também um bocado 

da sensibilidade das pessoas, mas acho que na maioria dos casos não vão ter essa 

preocupação. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Deixe-me só dizer uma coisa: eu sigo muito as metodologias [impercetível]. Por isso, 

documentação, recolha de documentação e criar documentação vai contra a metodologia que 

eu sigo. Tendo em conta a questão que me fez, que é um universo onde se calhar nem toda a 

gente está à vontade ou nem toda a gente conhece as necessidades, nesse caso sim, faz 

sentido. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

São, claro que sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Uma grande diferença do anterior. Não quer dizer que não se faça documentação, 

claro que se faz… Por exemplo, posso dizer, no nosso caso, tenho o product owner e ele 

escreve escreve todos os requisitos em papel, em documentos Word, claro que depois 

transformamos aquilo em user stories, dá jeito para ter mais informação do user story ou do 

item em específico. Dá bastante jeito. Há pessoas que não o fazem, escrevem tudo direto… 

esse tipo de documentação dá origem a mais ou menos user stories. Não quer dizer que tenha 

de haver um suporte em papel ou um suporte em documento, mas sim, faz parte dos 

requisitos daquele projeto, das stories que têm de ser desenvolvidas para aquele projeto. São 

user stories que têm de ser desenvolvidos, são histórias que têm de ser desenvolvidas, por 

isso fazem parte do projeto, têm de ser descritas, qual é o objetivo, os critérios de aceitação… 

com base em toda a recolha dos requisitos que foi feita, que é algo que tem de ser estimado, 

algo que tem de ser feito o breakdown, algo que tem de ser testado. Portanto, considero 

exequível, claro que sim. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, não. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Na minha opinião, não. Imaginando esse cenário, que a equipa, quando está a 

desenvolver, encontra algo e dizer “olha, isto não estava previsto”, é um novo requisito e faz 

parte daquele, quer dizer que foi feita mal uma análise do requisito ou então foi feito um 

planeamento errado. Mas não deixaria cair o requisito, a solução seria outra. Na minha 

opinião, a única pessoa que pode dizer, no meu caso [impercetível] Scrum, a única pessoa que 

pode dizer que o requisito não vai ser implementado não é a equipa de desenvolvimento, mas 

sim o product owner. E aí, se ele tomar essa decisão, quer dizer que aquele requisito deixou 

de ser importante ou deixou de ter importância para o negócio. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim, pode mitigar e vai mitigar, de certeza, porque vai ser um requisito conhecido, vai 

ser algo que vai estar, imaginemos, no backlog, utilizando metodologia [impercetível], aquela 

em que eu estou mais à vontade, é algo que estará no backlog e é algo que terá de ser feito, 

por isso vai ser algo natural. No meu caso, iria ser algo natural, é mais um requisito que tem 

de ser desenvolvido, o que acredito que pessoas que não sigam metodologias ágeis, sim, vai, 

vai mitigar. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 
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Não, neste momento não. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Boa pergunta. Eu gostaria de dizer que sim. Vou ser muito honesto, gostaria de dizer 

que sim, mas… depende um bocado. Se o requisito estiver suficientemente claro, eu acho que 

têm essa capacidade. Mas deve compreender que não é uma parte em que as pessoas que 

fazem testes, ou as equipas de testes, se sentem mais à vontade. Vamos dizer assim, não é 

uma realidade que elas conheçam. Isso depende do grau de detalhe a que vai a recolha do 

requisito. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Acho que sim, isso ajudava bastante a quem não tem essa realidade como uma 

realidade próxima. Seja documento de apoio, seja um documento com os templates básicos 

de como fazer esse tipo de testes, etc. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não, não vejo qualquer problema nisso. Para mim, pessoa deficiente… eu percebo isso. 

Pela minha experiência, são pessoas normais e devem ser tratadas como pessoas normais, as 

pessoas até preferem ser tratadas como pessoas normais. Não tinha problema nenhum nisso 

e não vejo qualquer impedimento nessa parte. A empresa poderia não achar ‘piada’ contratar 

uma pessoa para aquela tarefa específica, mas pela realidade que eu conheço, não acho que 

isso é tão verdade assim. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. 
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Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu acho que vai, porque faz parte dos requisitos iniciais, têm toda a obrigação de 

manter. A obrigação pode não chegar, é verdade, mas aí entra o bom senso das pessoas e 

entra também a forma de as pessoas trabalharem. A equipa de manutenção tem de manter 

todos os requisitos do sistema, sejam eles acessibilidade, performance ou qualquer outro tipo 

de requisito. Se vier nos requisitos, deve ser mantido, tem que ser mantido. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. Acho que se calhar fui saltando de questões em questões, misturando respostas 

a várias questões. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Claro que sim, claro que sim. É aquilo que eu disse ao início: olhando para o software 

que está disponível, muito dele não tem essa componente lá. Não é fácil… usando um termo 

que eu não gosto, para pessoas com deficiência, muitas vezes não é fácil usar. Isso é visível, 

acho que é notório. Muitas vezes, não dá para usar como está lá. Por isso, é o que eu digo, 

tendo algo, uma metodologia de trabalho, algo que facilite a inclusão disso lá, claro que é útil, 

é bastante útil. Ter formas que ajudem, por exemplo, as pessoas a testar ou a saber como é 

que hão de criar testes específicos para aquela parte, documentos de suporte que permitam 

uma recolha mais efetiva dos requisitos para a parte de acessibilidade, acho que isso é tudo 

uma mais-valia, é algo que ajuda em todo o processo de desenvolvimento de software. 

Também se calhar não existe muita informação sobre a acessibilidade digital, eu posso dizer 

isso. Ou se existe, as pessoas não sabem onde é que hão de procurar, ou ela não é divulgada, 

também. Por isso, claro que sim, acho que sim, quanto mais for mostrado, dizer “isto existe, 
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está aqui, está acessível para toda a gente consultar e saber como usar e saber como 

desenvolver”, acho que isso é sempre uma mais-valia. E é uma forma de consciencializar as 

pessoas, também. 

 

Anexo C13 – Entrevista 13 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Hum, sim. Tenho que concordar, porque é uma das poucas preocupações. 

Principalmente como deu [impercetível] de software, na qual eu faço parte. É uma das poucas 

preocupações que muitas das vezes, nós clientes, têm. Portanto, a maior parte das vezes, os 

requisitos chegam para serem feitos e nunca há uma preocupação em criar de alguma maneira 

essa acessibilidade de processo. Da maneira que isto acontece, portanto, a maior parte de 

software acaba também por acontecer. Huum, portanto, de facto, concordo com isso. A razão 

principal, não sei muito bem. Mas se calhar, por serem uma minoria. Não faço ideia. Não faço 

ideia, sinceramente. Mas o que me dá a entender e pela realidade que eu tenho são poucas 

as pessoas com algum tipo de necessidade, em, neste tipo de acessibilidade que trabalham 

nos nossos clientes. E isso faz com que [impercetível] essa preocupação. Mas temos. De facto, 

temos em alguns casos. Mas, de facto é uma das coisas que eu tenho visto. É assim poderia 

ser, poderia ser se elas quando começassem a trabalhar, o software já lá estivesse. Portanto, 

há soluções chave na mão que isso pode acontecer. No caso dos nossos clientes, nós 

desenvolvemos o software de raiz. Portanto, não há um pedido explícito do lado deles para 

que o desenvolvimento siga também nesse sentido, ok? Suporte, para essas necessidades. Os 

postos de trabalho nesse sentido, acabam por ficar vedados a essas pessoas. Sim, eu acredito 

que sim. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 
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Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Claro. Impacto tem sempre. Não é? O desenvolvimento, o desenvolvimento do 

software, o custo que ele traz para a pessoa que o está a adquirir. O fator esforço é o fator 

predominante. Que entra sempre na discussão, não é? Muitas das vezes, caem requisitos 

porque o esforço é grande. De facto, o desenvolvimento específico para software, para 

acessibilidade pode ter impacto nesse sentido. Mas, depende um bocadinho como ele é 

iniciado. Ok? Nós já tivemos casos em concreto em que tivemos de desenvolver módulos, por 

exemplo, para pessoas que tinham dificuldade em distinguir cores. E então, os módulos 

tinham de ter preocupação em desenvolver uma palete de cores específica que essas pessoas, 

na generalidade, pudessem ver. Mas, lá está, foi um esforço extra que foi necessário. Etiquetar 

a palete. Um bocadinho difícil, naquele processo em concreto. Estamos a falar, estamos a 

falar, por exemplo, em mostrar um objeto que tinha pontinhos do tamanho de um pixel. É 

difícil. É difícil de etiquetar. Mas o que acontece é que havia utilizadores daltónicos que tinham 

de ver os padrões de cor para identificar [impercetível]. Portanto, portanto e isso saiu logo 

numa fase inicial de requisitos que essa componente poderia ter em conta esses padrões de 

cor e quais eram os padrões cor. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim. Sim. Sim. Faz todo o sentido. Não só numa questão de acessibilidade para pessoas 

com essa necessidade, mas também por uma questão de usabilidade. Ok? Nós, por exemplo, 

nós temos necessidade muitas vezes de perceber onde é que aquela aplicação vai operar. 

Porque muitas das vezes, as pessoas, apesar de não terem essa [impercetível] de usar os nós. 

Não podem usar os nós porque têm as mãos com gordura. E então, temos de arranjar 

mecanismos de input de dados, baseado noutros processamentos. Eu acabo por achar aqui 

algum paralelismo nessas circunstâncias de face à integração com hardware ou outros 

mecanismos de acessibilidade. Numa linha de produção, muitas das vezes, os compradores 

têm de interagir com a, com o software. Mas não podem interagir de forma direta. E isto tem 
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de ser tido em linha de pensamento e em linha de conta. Já para não falar também, onde é 

que aquilo vai ser exposto, como vai ser exposto, quais são os botões ou os mecanismos que 

devem estar à mostra, que informação pode estar à mostra, qual a combinação de cores que 

nós devemos usar face àquilo que eles estão habituados a ter, algumas sinalizações não 

apresentar vermelho quer dizer erros. A não ser que sejam mesmo erros. Portanto, há todo 

um cuidado no trabalho que nós temos de ter em atenção e documentá-lo à cabeça. Isso é 

um fator importante. Tudo tem de estar documentado na cabeça. Para antes de começarmos 

a desenvolver, o cliente ter uma noção do que estamos a fazer. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim. Por exemplo, sim. Não, não. A minha experiência, diz-me que nós devemos ir um 

bocadinho mais além, no que se trata em conceitos específicos da acessibilidade. Ou seja… de 

acessibilidade ou uma vez mais, de usabilidade. Isto porquê? Eu acho no que concerne a este 

paralelismo que eu falei da acessibilidade, temos que ir um bocadinho mais além do que só 

de assumir um conjunto de requisitos e documentá-los. Ou fazer o levantamento e 

documentar requisitos. O levantamento em si, muitas das vezes é feito com base naquilo que 

o cliente quer ou o cliente conhece. Mas, é muito importante que a [impercetível], perceber 

como é que as coisas são usadas. Falo isto, na perspetiva de quando estamos a substituir um 

software. Falo isto, na perspetiva, de quando estamos a desenvolver novos bloco para o 

software. É importante perceber, no local, pelas pessoas. Como é que elas pensam usar? 

Porque senão, podemos logo criar aqui, logo à cabeça um conjunto de barreiras que as 

pessoas que estão responsáveis do lado do cliente, responsáveis por definir esses requisitos, 

não tiveram em conta. É preciso ter alguma sensibilidade, muitas das vezes, em falar com as 

pessoas que vão usar aquilo. Porque senão, elas não vão usá-lo. De todo. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Sim, tem de ser. Tem de ser. Aliás, é uma das coisas que nós temos de fazer e que 

fazendo sempre, que é os requisitos ficam prontos à cabeça. São discutidos que vão ser a base 

depois para [impercetível]. E por consequência, o plano de execução e por aí fora. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Certo. Na fase de especificação, nós muitas das vezes, também ponderamos uma 

estratégia, não só… portanto, de testes. Como também, uma estratégia de, eu não diria de 

[impercetível], mas de instalação, ok? É muito importante perceber qual é a ordem das coisas. 

Até porque nós usamos até muitas vezes mensagens. Também é importante perceber como 

é que nós vamos partir daquilo, nas várias entregas. Também é importante para nós 

percebermos como é que vamos fazer aquilo ao longo do tempo, mesmo antes de haver um 

planeamento, propriamente dito. O planeamento depois é feito a cada [impercetível], a cada 

ciclo de desenvolvimento. A máxima é sempre, avaliar e ajustar. Portanto, nesta fase ainda de 

requisitos. Portanto, quando os requisitos terminam e antes de passarmos, propriamente 

para a fase de implementação é também definido a estratégia de validação e verificação. 

Portanto, os testes que vão ser feitos. E depende muito daquilo que estamos a desenvolver. 

Portanto, definimos testes digitais, testes de sistema, testes de integração, testes de 

instalação. Portanto, há todo um conjunto de testes, que ferramentas vamos usar. Quais são 

as mais apropriadas e menos também do tipo. Define-se também, de acordo com os requisitos 

não funcionais. Quais são os requisitos de hardware, de software e essas coisas todas. 

Portanto, é tudo um conjunto de variáveis que têm de se ter em conta também. Não só para 

o desenvolvimento e para a implementação mas também para os testes. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Certo. É um facto surpresa, durante a fase de desenvolvimento. Não é, não será a 

primeira vez, infelizmente. E não será a última. Portanto, como estou em projeto vivo na corda 

bamba acerca disso. Sempre a combater os imprevistos. É assim, uma vez mais pode, pode de 

facto ter um problema, se a integração com os mecanismos de acessibilidade for muito 

complexa. Ok? Mas isto, também depende um bocadinho da escolha desses tais mecanismos. 

Às vezes, há uma tendência muito grande em, por exemplo, se gastar muito esforço em 
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determinadas coisas que não fazem sentido para a aplicação. E não investir um bocadinho 

num hardware ou num sistema, no sistema secundário que vamos integrar para depois ajudar 

nessa acessibilidade. Porque nós não podemos estar aqui a falar só entre [impercetível] a 

usabilidade entre um software. O software também vai precisar de algum tipo de hardware 

para interagir, não é? Portanto, algum canal ou interface que depois ajude. Mas lá está, se for 

bem planeado e se for bem… se os requisitos estiverem claros, esse esforço vai estar de facto 

logo à cabeça. E isso… E já vão estar a contar com ele, como é evidente. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Se houver um bom trabalho, um bom trabalho de 

especificação. E uma vez mais, nas entrevistas sabendo à cabeça, qual é, quais são as 

componentes do plano que têm de ser usadas, não vai haver grandes surpresas em relação 

depois à implementação das coisas. Aliás, às vezes até, até pode haver surpresas positivas. 

Porque o trabalho que é feito durante a fase de especificação vem um bocadinho mais além 

do que deve. Mesmo que muitas vezes, o esforço seja um bocadinho maior, já a contar com 

aqueles balões de ar que fazemos. E depois, outra coisa que nós também descobrimos aqui 

usando estas metodologias é que acaba-se por se ser mais assertivo e efetivo porque se cria 

uma interação constante com o cliente, e muitas vezes, com alguns utilizadores da aplicação 

por causa [impercetível]. Conseguimos feedback mais rapidamente. Conseguimos perceber se 

estamos a ir num bom caminho ou não. E muitas das vezes até há mudanças estratégia face 

àquilo que estamos a desenvolver. Portanto, o cliente pode mudar o foco. O cliente pode 

mudar a estratégia e a prioridade. Pode haver mudança. Sim, pode haver mudança. Até a 

escolha do software ou a escolha dos ecrãs ou a escolha da funcionalidade. Ou a escolha dos 

componentes [impercetível] pode naquela altura, ser reavaliada e fazer-se outra coisa. Ok? 

Isto também pode dar para um lado, como para o outro. Agora, é uma aproximação, é uma 

aproximação muito maior com o cliente. Mas acima de tudo, e acho que é bastante 

interessante realçar, é uma aproximação muito grande com o utilizador porque vai ser 

escolhido um conjunto de utilizadores que vai usar aquilo para perceber se está [impercetível]. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

A fase de desenho e implementação, sim. A fase de implementação, portanto, nós 

saltamos efetivamente para a fase de desenho. Ou melhor, passa a implementação, 

propriamente dita, mas a fase de desenho é uma continuação da fase de requisitos. Portanto, 

depois da análise e todo um levantamento feito, o mais detalhado possível, a fase de desenho 

que é a definição de arquitetura ou a integração daquele componente naquela arquitetura é 

também importante ser definido nos tais interfaces. Ok? Só ressalvo esta componente aqui. 

Aqui também é importante que vai complementar a fase de requisitos. Porque, muitas das 

vezes, conseguimos descobrir alguns requisitos escondidos ao definir a arquitetura. Ou criar 

até outros. Às vezes, também se criam outros. Mas sim. Mas tirando isso, é a única ressalva 

que eu tinha. Não tenho mais nada nesta fase. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Não. Aliás, nenhuma equipa de desenvolvimento consegue fazer um guião claro de um 

teste. São sistemas viciados. São sempre viciados. Porque… sim, porque eles sabem 

desenvolver. Para mim, acabam por espelhar-se no teste. Portanto, eu costumo dizer que a 

equipa de elementos só sabe fazer testes de…Aceitação positiva. Portanto, não testa onde é 

que aquilo pode falhar. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Não só para uma pessoa com deficiência mas 

principalmente, tem, tem, especificidades muito maiores, não é? Mas, de uma maneira geral, 

um guião, a criação de um guião é muito importante ser feita. E por isso é que eu falo que tem 

de ser definido muito logo de início que é, quais são os requisitos que nós queremos 

corresponder, que nós queremos preencher. E depois, essa equipa baseado naquilo que foi 

implementado e naquilo que foi especificado tem que criar os testes para ver se bate certo. É 

assim, as equipas… vamos chamar um nome certo. As equipas de testes, portanto, as equipas 
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de qualidade….Têm de ler essa documentação, para elas próprias definirem os testes. Têm de 

ler essa documentação, para elas próprias definirem os testes. Portanto, definirem as 

estratégias do guião teste. Porque eles têm de montar o cenário, eles têm de achar todos os 

casos de validação. Todos os caminhos que pode percorrer, todos os caminhos têm de ser 

protegidos e têm de fazer isto de uma forma constante. Aliás, trazendo outra vez a analogia 

[impercetível], isto é feito diariamente. Portanto, nós temos testes automáticos que são 

definidos por guiões e que são definidos por uma equipa de qualidade. Estes testes têm de 

correr de uma forma automatizada e diária…. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu só antevia problema se nos tivéssemos de estar a contratar específico para um 

determinado tipo de projeto. Portanto, se nós tivéssemos de fazer só um projeto em cem. Se 

tivéssemos só de fazer um projeto para acessibilidade, eu via algum tipo de problema, nesse 

sentido. Eu ia mais à frente. Se nós contratássemos alguém que pudesse fazer o trabalho 

normal, que conseguem fazer o trabalho normal, usando as ferramentas adequadas, poderia. 

Se fosse a área de interesse dele, poderia também ser uma mais valia em também entrar nos 

testes de acessibilidade. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

É uma pergunta complexa. Uma vez mais, depende da maneira como o requisito de 

evolução é criado. Independentemente se ele está ou não documentado, se o requisito de 

evolução não contemplar a evolução também da parte da acessibilidade vai ficar por ali. Mas, 

mas vamos partir do pressuposto que é opção da equipa que vai trabalhar naquele projeto, 

fazer ou não essa manutenção. Eu diria que mesmo que não tivesse documentado, eu iria ser 

apanhado de alguma maneira porque haveria alguma componente lá. Nem que fosse na fase 
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testes que estaria a definir um conjunto de interface de acessibilidade. E então, esse tópico ia 

ser relembrado. Poderia ou não ser implementado. Em algumas das fases deste 

desenvolvimento, dessa evolução, poderíamos ou iríamos apanhar essa, essa, portanto, essa 

necessidade. Agora, acho que se ele não vier de raiz em que este módulo também tem de 

suportar a acessibilidade porque pode ser usado por qualquer pessoa. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim. Se for mencionado como é mencionado noutro tipo de documentação. Quais são 

as atenções e as normas e como é que se desenvolve certas e determinadas interfaces. E se 

fossem aprendidas desde o início, sim. Eu acho que iria potenciar um pouco mais. Mais do que 

o que existe. Portanto, o desenvolvimento, tendo em conta a possibilidade. 

 

Anexo C14 – Entrevista 14 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Aqui convém qualificar o tipo de acessibilidade. [estamos a falar de pessoa com 

constrangimentos funcionais]. Nós, na indústria, quando somos interpelados pelos clientes 

sobre acessibilidade, o que nos falam tem a ver com a facilidade ou não de interpretação das 

interfaces mas não para pessoa com problemas visuais ou outros. Um dos problemas da falta 

de acessibilidade – com o qual concordo, apesar de não sentir por necessidade mas 

reconhecer que as aplicações não estão preparadas para incapacidades auditivas e 

principalmente visuais. É por um lado por falta de vontade do mercado que assim seja. Os 

próprios clientes não valorizam esse tipo de acessibilidade. Como o mercado não procura, por 
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um lado não sentimos necessidade de o fazer que não somos preparados ao longo de curso 

ou formação. Nós enquanto developers não estamos sensíveis a esse ponto e acho que não 

acontece porque não há pressão do mercado para que isso se faça. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Eu acredito que é a única forma de ter impacto. Se não estiver especificado que cada 

funcionalidade tem que ter preocupações com a acessibilidade nunca depois na prática será 

implementado. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Numa questão teórica, eu acho que isto sempre se devia fazer. Esta questão até devia 

haver uma maneira de algum ranking que possamos correr sobre as aplicações que consigam 

medir o grau de acessibilidade. Isso do ponto de vista do desenvolvimento seria o ideal porque 

dá a quem desenvolve a capacidade de testar automaticamente a aplicação para perceber o 

nível de acessibilidade que estão a disponibilizar. Na prática, acho importante distinguir o 

segmento direto para o consumidor do segmento empresarial. No segmento empresarial o 

software é feito para determinados locais muito específicos, muitas vezes é desenvolvido para 

um determinado equipamento que determinada empresa comprou ou para um conjunto de 

operadores que a empresa, que tem esses colaboradores consegue controlar: ou seja, 

consegue dar-lhe formação específica e consegue, no fundo, conter o ecossistema e o que 

poderá ou não ter. Eu vejo estas aplicações como sendo o cliente a exigir e se tem a 

necessidade de o fazer ou não. É óbvio que estes requisitos de acessibilidade têm um custo 

que tem que ser levado em conta durante o desenvolvimento do software. Para software feito 

à medida de determinado cliente para ser utilizado num contexto específico, isto tem que ser 

analisado caso a caso. Principalmente na indústria isso faz-se não só com a questão da 

acessibilidade mas tudo o resto que anda à volta. Muitas vezes fazemos software que só 
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funciona num determinado sistema operativo, às vezes numa determinada versão do sistema 

operativo, num determinada browser. Isso tem a ver com a concorrência. Se eu fizer um 

software que só corre num sistema operativo significa que uma empresa que queira vender o 

seu sistema operativo o meu software não vai correr naquele sistema operativo desenvolvido 

pela outra empresa. Portanto também estou a limitar a outra empresa a concorrer de forma 

justa com quem desenvolveu o sistema operativo da primeira. A questão ética no caso das 

empresas, eu acho que é mais ‘debatível’ – eu sou uma das pessoas que acredita que 

deveríamos trabalhar muito mais na caracterização do mercado e levar o mercado a adoptar 

determinadas práticas do que fazê-las de forma… que seja o mercado à procura da demanda. 

Eu prefiro trabalhar nesse modelo do que obrigar o mercado através de leis a fazer isso porque 

depois na prática – que é o que acontece muitas das vezes que os softwares têm a certificação 

que têm que ter é que faço o software para passar na certificação e aquilo na prática não 

corre. A certificação é feita muitas vezes através de testes e o software é feito para enganar 

os testes. Tenho relutância em forçar este tipo de comportamento. Eu acredito que na prática, 

com o tipo de cliente com o qual lido mais frequentemente, a preocupação deles é… o 

mercado é internacional, os benefícios fiscais variam de país para país, apesar de eu não 

conhecer bem a legislação portuguesa, acho que esses benefícios em Portugal. Mas 

provavelmente não existem na China ou Taiwan, Japão ou mesmo na Alemanha que são a 

maioria dos mercados para onde trabalho. Não sinto que para o mercado internacional isso 

pudesse ser uma grande vantagem. O cliente está à procura da solução para um problema e 

é óbvio que está recetivo a novas ideias mas não é por aí que conseguimos vender o software. 

As novas ideias é o que conseguimos fazer depois de vender o software. Podia ser para 

resolver o problema mas depois poderia ser uma forma de aumentaras vendas para clientes 

já existentes. O software para consumidores finais a partir de um determinado número de 

utilizadores devia ser inspecionado e regulamentado para levar estas questões da 

acessibilidade mais a sério. Temos o exemplo de organismos públicos – eu não sou capaz de 

os classificar ao nível da acessibilidade – mas como utilizador sinto que o software é muito 

fraco. Esse software desenvolvido pelo Estado devia ser o exemplo, o benchmark que nós, 

developers, devíamos olhar e até tirar de lá ideias, de como fazer bons produtos do ponto de 

vista da acessibilidade. Depois grandes empresas que têm software espalhado por aí, vemos, 

o software cada vez mais presentes nos hipermercados, naqueles balcões automáticos de 
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check-out. Eu acho que esse software que está presente em todos os edifícios públicos ou de 

acesso públicos, devia estar sujeito a uma revisão, inspeção e certificação obrigatória, que 

acontece com o software das finanças. Acho importante estabelecer esta fronteira do 

software para funcionar à medida em casos muito concretos. O público-alvo é muito focado e 

o software desenvolvido para as massas. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Certo, sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Do ponto de vista da recolha acho exequível apesar de considerar que mesmo nessa 

área, do ponto de vista de formação no nosso país não existe formação suficiente para fazer 

um bom trabalho. A única maneira de ela ser feita é ser colocada nos requisitos. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Isto terá impacto na experiência de utilização porque hoje em dia a experiência de 

utilização já faz parte do levantamento de requisitos. Quando comecei a trabalhar não 

fazíamos isso. Hoje em dia nada começa a ser desenvolvido que não tenha passado por uma 

revisão de user experience. Sou gestor de projeto num projeto de front-end: nós temos no 

nosso processo, faz parte da especificação de cada um dos requisitos o seu desenho em 

termos de interface. Acho que para o produto ter acessibilidade para pessoas com 

incapacidade tem que fazer parte desse processo, quando sai do user experience, tem que vir 

especificado sobre como será feito. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 
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Acho que só acontece, pela minha experiência profissional, se a mensagem que for 

passada é que aquilo deixou de ser um requisito. Os requisitos vão mudando: aquilo só não 

vai ser implementado se alguém disser que deixou de ser um requisito. Pelo menos nosso 

processo, temos o ‘definition of done’, cada metodologia dá o seu nome mas basicamente é 

o que é a definição de pronto. E a nossa definição de pronto inclui testes automáticos às 

funcionalidades a alguns testes manuais, revisão do código. Se faz parte do requisito uma 

determinada funcionalidade de acessibilidade, aquela user story só vai estar concluída se 

aquilo estiver concluído. É óbvio que na prática há funcionalidades que têm que ser 

apressadas porque temos que cumprir um deadline para um cliente que precisa de ir para 

produção com aquela funcionalidade e mesmo naquilo que se faz hoje, há funcionalidades 

que vão sem todos os testes automáticos implementados. Portanto, há atalhos que é preciso 

tomar para chegar ao mercado a tempo e horas com determinadas funcionalidades que, é o 

que fazemos na xxxx, é aberta uma nova user story para concluir o que ficou por fazer no 

atalho que se fez e que duas sprints a seguir está terminado. Se o requisito cair isso de facto 

não vai ser implementado de todo. Se for exigido vai ser implementado. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Os dois trabalhos têm que existir. É óbvio que se o trabalho na fase anterior não for 

feito, ele na fase seguinte não vai ser executado de todo. Do ponto de vista de implementação, 

as questões de acessibilidade dependem da tecnologia que estamos a usar. Eu trabalho na 

área web e há muitas questões de acessibilidade que estão resolvidas pelos browsers, umas 

bem e outras muito mal mas que são funcionalidades da própria linguagem. Com alguns 

atributos conseguimos qualificar os elementos e ajudar o browser a interpretar o conteúdo 

que lá está. Se no primeiro ponto é importante perceber o que se vai fazer para caso haja 

incapacidade visual ou auditiva naquelas situações, no segundo ponto vem a falta de 

conhecimento de tecnologia em si para que se usem as ferramentas que a própria tecnologia 

já fornece. Eu não consigo responder taxativamente à pergunta, acho que são dois trabalhos 

diferentes que têm ambos que ser executados. Nessa perspetiva [se aplicação é para ser web, 

correr em android, iOS ou Windows, acho que muitas das vezes o levantamento de requisitos 
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que serve por base para orçamentação, para cliente decidir se quer avançar ou não com 

determinado projeto é feito com seis meses de avanço em relação ao desenvolvimento em si. 

À velocidade que a tecnologia muda qualquer levantamento mais exaustivo com coisas 

técnicas e muito detalhadas com seis meses, muitas veze sum ano de antecedência são quase 

sempre para deitar fora. Aquilo que chamamos de grooming que é pegar nas user story e 

entrar pelo detalhe técnico sobre como as vamos implementar. Quando não sabemos como 

usar ou temos que explorar a tecnologia, criamos no back log o que chamamos spikes, 

pequeno protótipo para validar como é que tecnicamente implementamos algo. Isto é bem 

analisado desta forma porque isto é feito com um lead time de 15 dias ou mês. Isto é 

explorado pouco antes de passarmos à implementação concreta e por isso aquilo ainda está 

tipicamente atualizado. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Se tinha que ser algum com incapacidade a fazer o guião ou não, idealmente sim, mas 

não vejo isso como necessidade obrigatória. Só não é possível porque de facto não há 

formação e não há qualquer tipo de sensibilidade me termos de desenvolvimento. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim e não. Eu tenho muitos problemas com documentos de apoio porque a minha 

experiência é que ninguém os lê. É um bocado como a documentação de software: temos 

muitos clientes em que enquanto não existe documentação para uma determinada 

funcionalidade, a documentação faz falta e depois a documentação está lá e depois fazem-

nos as perguntas como se a documentação não estivesse lá. De facto, a documentação hoje 

em dia é feita e não é lida. Por isso, a minha abordagem a este tipo de tópicos é a formação 
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porque estas coisas entram muito melhor por sensibilidade e por haver algum gosto em fazer 

coisas. Acho que era interessante haver uma forma de automaticamente durante o processo 

de desenvolvimento, de haver uma análise, agora com o boom da Inteligência Artificial, aquilo 

ir apontado e dizer aqui usamos um over ou outra coisa qualquer. Não funciona nas 

circunstâncias A, B e C. Esse tipo de dados na hora, consigo imaginar uma rede neuronal com 

muitos casos de teste para maus padrões de desenvolvimento, fosse alertando para a 

existência desses maus padrões. Isso tornava isto muito mais exequível do que propriamente 

um guião que é importante existir e que deve ser lido de vez em quando mas que depois na 

prática muitas das vezes vai ser esquecido. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Sou contra equipas que se chama de QA. Há um movimento em Silicon Valley que está 

a abandonar as equipas de testers. Em Portugal, há empresas como a Farfetch que apostam 

em equipas de QA gigantescas. Só gente para testar aplicação. Estava a ler um artigo das 

equipas da Microsoft que costumo seguir em que eles diziam que acabaram com isso. Toda a 

gente desenvolve e toda a gente testa. Em quantidades diferentes. A Microsoft trabalhava 

assim: tinha equipas só de testers. De manhã pode estar a desenvolver e à tarde pode estar a 

testar a funcionalidade que outra pessoa desenvolveu. O que acontece com a equipa de 

testers é que o developer fica um bocado desresponsabilizado porque acha que existe ali 

alguém mais à frente que pode apanhar o bug. Há-de haver aqui um revisor que me apanha 

as falhas. É eticamente debatível se estamos a excluir pessoas por terem ou não incapacidade 

para manterem aquele emprego ou não. É óbvio que se for alguém com uma limitação mais 

facilmente poderá ter uma opinião sobre o software no que diz respeito à acessibilidade. Mas 

acho que tudo parte da predisposição das pessoas de quem testa. Mais uma vez volto à 

questão da formação. Se as pessoas tiverem formação sobre a matéria, eu acredito que 

mesmo uma pessoa sem a incapacidade consegue testar a aplicação. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 
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Não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu acho que se não estiver documentado nas fases anteriores é muito difícil que 

alguma vez seja feito. Eu vejo sempre a manutenção como o desenvolvimento normal. A 

evolução tem três fases: Levantamento dos requisitos outra vez, desenvolvimento e validação. 

Um módulo é um conjunto de funcionalidades e muitas vezes o que acontece quando 

tipicamente se fala em manutenção evolutiva é mais uma funcionalidade daquele módulo ou 

uma alteração de comportamento à funcionalidade existente. Ou uma correção. Isso deve 

fazer por uma fase de especificação, que tipicamente é mais curta do que na fase inicial 

porque o ecossistema está solidificado. Se a acessibilidade é um requisito é tao importante 

como um botão ou grelha noutro sítio qualquer. Eu acho que devia ser seguido o mesmo 

processo, durante a especificação do requisito isso deve constar lá, depois durante o 

desenvolvimento isso tem que ser feito e durante a validação deve ser validado que aquilo foi 

implementado. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Isso só vai acontecer se o cliente vir valor acrescentado nessa capacidade. Se o 

mercado não exigir, pode estar escrito em todos os livros que nunca vai ser feito. Se há algum 

contributo que posso dar é virar o problema ao contrário e tentar perceber como é que 

podemos ajudar o mercado a perceber que tem esta necessidade. Tem que haver uma forma 
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de o mercado sentir essa necessidade, e essa necessidade só vai existir se o cliente o exigir. E 

isto começa com educação não só no processo de engenharia para a acessibilidade e para 

perceber como as coisas funcionam, assim como a educação geral e básica para todos. E 

muitas vezes eu sinto que no ensino básico e secundário se perde tempo com as áreas de 

projeto e formação cívica, que têm pouca utilidade na prática e que para mudar isto é uma 

questão de gerações e estas coisas mudam-se no ensino primário e básico. Se tiver que sair e 

casa e se estiver na dúvida entre ir ao Continente ou ao Pingo Doce, se a questão de 

acessibilidade for um fator como é hoje, se tem parque de estacionamento ou não tem, só 

quando essa questão for algo que me faça ponderar se vou a um lado ou a outro, só quando 

isso for fator de ponderação é que as empresas vão atrás deste problema. 

 

Anexo C15 – Entrevista 15 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo, concordo. Ora bem, os motivos para isto acontecer… deixe-me só pensar 

um bocadinho. Ora bem, eu diria que são, em primeiro lugar, a falta de sensibilidade das 

pessoas para esta questão, uma falta de sensibilidade de base, digamos, em termos culturais. 

Diria que, em segunda instância, a falta de formação das pessoas em termos de competências 

técnicas, hard e soft skills, que lhes permitam identificar problemas relacionados com 

acessibilidade e perceber como é que esses problemas podem ser ultrapassados. Em terceira 

instância, talvez o facto de, a ser necessário, digamos, negligenciar algum aspeto do processo 

de desenvolvimento, digamos, em termos de funcionalidade do software a desenvolver, em 

termos de requisitos não funcionais, digamos… o que é que eu quero dizer? A nível de 

requisitos não funcionais, dar-se provavelmente… esta é a sensação que eu tenho, o que julgo 

ser verdadeiro, é que se dá pouca importância a esse requisito não funcional que é o de tornar 

o software acessível. No sentido em que… epá, se houver recursos em termos de tempo e 

dinheiro para atacar esse requisito, atacar-se-á. A haver escassez de recursos, como 

normalmente é o caso, essa será uma vertente que é comummente colocada em segundo 
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plano. Isso é a minha ideia. Outras questões que têm a ver são… lá está, eu há bocado… isto 

entrou um bocadinho no ponto que já falei há bocado, que tem a ver com a falta de formação. 

Mas sem ser a minha área de especialidade, eu diria que também não existem guidelines, 

guias de boas práticas e até ferramentas suficientemente disseminadas e simples de utilizar e 

de aplicar e seguir, que permitam, com uma taxa de esforço mínima, ou pelo menos aceitável, 

tornar o software a desenvolver mais acessível. Ou seja, acho que os recursos que estão à 

disposição dos developers não serão os ideais, sejam esses recursos a nível das ferramentas 

ou ao nível da documentação. Pronto, eu diria que são estas as quatro principais razões pelas 

quais o software… não é colocado o esforço necessário nessa vertente do desenvolvimento 

do software. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Opá, pronto, daquilo que eu estou a perceber, sim. Claro que tem impacto no projeto. 

Se o software tem de ser acessível e se têm de ser alocados recursos a esse fator, e se isso é 

feito de forma explícita e não implícita. Isso tem um impacto, não digo… diria até um impacto 

positivo, que é algo que deve ser feito, impacto no sentido de… sim, tem impacto, porque a 

equipa de desenvolvimento, obviamente a equipa responsável por… Vai ter de colocar, 

especificamente, terá necessariamente de ter o cuidado de colocar recursos em termos de, lá 

está… tempo e dinheiro, homens/hora, essas questões que, se não forem mencionadas de 

maneira explícita, podem ser colocadas para segundo plano. Nesse sentido, tem impacto. Não 

sei se era essa a perspetiva que tu… 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade especifica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Claro que sim. Se esse requisito está explicitamente enumerado aquando da licitação 

de requisitos, isso necessariamente envolverá a criação, ou pelo menos, digamos, terão 

necessariamente de ser criadas ou encontradas as competências que permitam implementar 
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esses requisitos. E nesse sentido, se essas competências já existirem, terão de ser alocadas 

para esses projetos. Se não existirem, terá que haver algum tipo de formação ou algum tipo 

de levantamento de estudo do estado da arte, de estudo dos conceitos necessários para 

implementar essa tarefa, terá que haver, digamos, aprendizagem daquilo que é necessário 

para até implementar essa tarefa, como qualquer outro requisito, mais técnico ou menos 

técnico, envolve esforço, mais ou menos esforço consoante as competências das pessoas, das 

skills envolvidas na sua implementação. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Considero que sim, considero que sim. Porque é algo que tem… que vai obrigar a que 

se tenha de ter essa vertente em conta, aquando das fases subsequentes, de implementação, 

de verificação, de que tudo se [impercetível] efetivamente… de forma… adequadamente 

desenvolvido, que de facto esses requisitos foram cumpridos e que o software que se 

desenvolveu era aquele que se pretendia desenvolver e que, portanto, tinha os níveis de 

acessibilidade que tinham sido definidos numa fase inicial.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Nada que me lembre assim de repente.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Depende de muita coisa, depende do produto que se está a desenvolver, depende das 

prioridades, definidas e reais, depende da equipa de desenvolvimento, depende de muita 

coisa. Lá está, por exemplo, suponhamos que… pá, isto é um exemplo, é um exemplo que me 

diz claramente respeito: suponhamos que um dos requisitos que é definido é… que se está a 

desenvolver um jogo e um dos requisitos que é definido é que o jogo tem que ser acessível a 

indivíduos daltónicos, que isso tem de ser assim, porque a população que jogará aquele jogo 
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é maioritariamente masculina, e a população masculina estima-se que 10% sejam daltónicos, 

e se estima que as pessoas que são daltónicas, se não se tiver essa vertente em consideração, 

não jogam simplesmente o jogo, não conseguem jogá-lo. É assim, se isso… a questão é que as 

coisas… o software é desenvolvido por pessoas, e os requisitos são definidos por pessoas, e as 

especificações são feitas por pessoas, é implementado por pessoas e testado e avaliado por 

pessoas. E se as pessoas estiverem alerta para estas questões, estas questões serão levadas 

em consideração. Se isso só estiver lá escrito para uma questão de… uma qualquer questão 

lateral, menos clara, podem ser deixados cair, realmente, esses requisitos se… Agora, se 

houver realmente uma preocupação de base, e até em termos económicos, se houver 

reconhecimento que isso é importante, mesmo em termos económicos, em termos sociais… 

se bem que a vertente social não é de menosprezar. Eu diria até que se houver questões 

relacionadas com requisitos legais, terá necessariamente que… os requisitos terão 

necessariamente que ser implementados. Obviamente que quando as coisas apertam, opá, às 

vezes há requisitos que têm de ser deixados cair. E por vezes, na prática sabe-se que é simples 

deixar cair esse tipo de requisitos que são requisitos que não… que o cliente não testa. São 

requisitos não funcionais, tipicamente, não é? São requisitos que não resultam em 

funcionalidades, que sejam por vezes… medíveis, quantificáveis de forma simples. Estás a 

perceber o que quero dizer? Não são quantificáveis de forma simples, o grau de acessibilidade 

não é quantificável de forma simples, de modo que é difícil perceber se está muito acessível 

ou se está pouco acessível. Eu diria, em termos de… e também isso entronca um bocadinho 

naquilo que estava a falar antes, é um pouco difícil, devido à falta de, digamos, de 

documentação ou de estudos que há na área, apesar de esta não ser claramente a minha área 

de especialidade, mas parece-me que é uma área pouco estudada e principalmente pouco 

documentada, com documentação que esteja acessível… documentação sobre acessibilidade 

que esteja acessível, não é? Parece redundante, mas não é. Que esteja acessível a quem esteja 

a trabalhar no software. Então, de facto, é fácil deixar cair esse tipo de requisitos, se não 

houver de facto uma estratégia de base para esses requisitos, para lhes dar importância que 

eles devem ter e que merecem ter. É um bocado por aí.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 
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Relativamente a requisitos de especificação? Claro que sim. Então, mas isso… isso é, 

isso faz parte, isso não é… a acessibilidade ou outra coisa qualquer, não é? Ou se segue um 

processo e se está a desenvolver um produto e se está a levar a cabo um trabalho, digamos, 

de engenharia, ou então está-se a bater código e não há… Ou seja, sim, tem que haver, as 

coisas têm de ser pensadas e depois feitas, não é serem feitas sem serem pensadas. Claro que 

sim. Isso e qualquer outra coisa.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

À partida, não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Uma equipa de testes típica… Ora bem, existem algumas formas para algum tipo de 

plataformas, principalmente plataformas web, de verificar algumas métricas de 

acessibilidade, correto? Agora, eu acho que fundamentalmente o que acontece é que não 

existe uma preocupação, aquando da definição dos requisitos, de definir requisitos que 

tenham a ver com a acessibilidade, para que depois seja possível verificar que esses requisitos 

foram corretamente implementados. Pondo isto em outras palavras, eu acho que a principal 

dificuldade de quem está a testar o software advém do facto de não haver um conjunto… uma 

documentação produzida inicialmente que guie o processo de verificação de que aquilo que 

foi desenvolvido, foi desenvolvido da maneira que teria de ser desenvolvido, e que o produto 

final está de acordo com os requisitos levantados e as especificações feitas numa fase inicial. 

Ou seja, se desde uma fase inicial se tiver o cuidado de ter a preocupação com a acessibilidade, 

em documentar quais é que são os parâmetros de acessibilidade que é suposto desenvolver, 

no fim será possível, e eu diria até fácil, verificar que, no produto final, esses pressupostos 

relativos à acessibilidade foram corretamente levados em consideração e implementados. Se 

não se tiver esse cuidado numa fase inicial, numa fase de… digamos, que precede a 

implementação, não haverá base para testar. Mas mais uma vez, eu estou a considerar a 

acessibilidade, e julgo que esta é a abordagem correta, não sei se assim será, como um 
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qualquer outro requisito, que tem de ser alvo de… do processo de levantamento de requisitos, 

o que é que se quer em termos de acessibilidade, de especificação, o que é que se vai fazer 

em termos de acessibilidade. Depois da implementação, tem que se implementar aquilo que 

foi definido nas etapas anteriores. E na fase de verificação, tem de se verificar se aquilo…se 

de facto o produto implementado segue os pressupostos definidos nas fases iniciais do 

processo de desenvolvimento do software. É esta a minha perspetiva. E agora pensando mais 

em termos pessoais, lá está, eu sou daltónico e consigo pensar nas coisas nessa perspetiva, 

ainda que o daltonismo seja das questões mais fáceis de atacar, como provavelmente é das 

questões mais bem documentadas, porque de facto…Digamos, mais estudadas. Estás a 

perceber o que te quero dizer? Há muita gente que é daltónica, de modo que em termos 

económicos tem um impacto grande. Mas também, porque é tão simples, também é 

provavelmente a melhor forma de… no âmbito académico, estás a perceber, levantar, trazer 

awareness para estas questões. Estás a perceber o que quero dizer? Isto para te dizer: se tu 

tiveres, no início, um conjunto de requisitos que envolvem… “um daltónico tem que conseguir 

encontrar não sei o quê e tem de conseguir fazer não sei quantos”, se tiveres esse tipo de 

requisitos, depois, provavelmente, é-te relativamente simples verificar esses… construir um 

guião que te permita verificar se esses requisitos foram efetivamente levados em 

consideração aquando do processo de desenvolvimento, através de um guião. Isso é… não 

diria que é trivial mas é… Mesmo para um daltónico é necessário. Eu tenho esta sensibilidade 

porque eu sou daltónico. Mas se eu não fosse daltónico, eu não tinha esta sensibilidade. O 

que me parece é que tem de haver formação específica nessas áreas. Estás a perceber? E 

provavelmente… eu não tenho noção se existe a possibilidade de obter informações 

específicas nessas áreas, essa seria uma área de especialização muito interessante e 

provavelmente bastante valorizada em termos de mercado de trabalho. Essas questões de 

conseguir providenciar consultoria, em termos de definição de… em termos de tudo o que 

tem de estar relacionado com acessibilidade no processo do desenvolvimento do software, 

desde as fases de desenvolvimento de requisitos, especificação, implementação não diria 

tanto, que isso é uma parte mais técnica, e validação. Provavelmente é preciso ter pessoas 

com treino específico nessas áreas, especialistas que consigam acompanhar a equipa de 

desenvolvimento, porque provavelmente é muito complicado ter essas características 

inhouse. Pode ser que isso exista mas… tem que haver, não se pode assumir que isso é algo, 
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digamos, de… natural, ou que é do senso comum ou que faz parte da formação geral de um 

software developer, ou de formação de base. Acho que é algo que tem de ser considerado 

numa formação específica e uma especialização numa área que é importante, e que é uma 

área que tem muito que se lhe diga, que não é uma área trivial. Não sei se me estou a fazer 

entender, não sei se estou a divagar um bocado…  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Um documento de apoio… Sim, eu acho que seria importante, acho que seria 

importante. Essencialmente, acho que seria necessário. Acho que isso seria importante. Mas 

acho que… e não sei se isto aqui será algo de controverso, aquilo que eu vou dizer, mas eu 

acho que principalmente é importante ter documentos que apoiem a formação de 

especialistas na área. Estás a perceber? É preciso sensibilizar a necessidade de formar 

especialistas na área, que possam dar apoio a não especialistas, ou consultoria a não 

especialistas na área. E que permitam depois, digamos, de acordo com as características do 

software que está a ser desenvolvido, e as características do produto e da plataforma e por aí 

adiante, consigam dar o apoio específico a nível da documentação e da definição de requisitos 

e de guiões e tudo isso. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso?  

Eu acho que... é assim: o que me parece é… há vários tipos de testes que podem ser 

feitos, não é, e há vários tipos de testes que permitem, digamos… que podem compor a fase 

de verificação e validação do software. Um tipo de testes específico são os beta tests, ou beta 

testing… essencialmente o beta testing, que é uma fase de software testing em que a 

audiência final, digamos... os utilizadores finais são chamados para experimentar o produto. 

Também tens a alfa, é mais inhouse, não é? Sim, podemos pensar na alfa também. Podemos 

genericamente falar de user acceptance testing, não é? Se o objetivo for desenvolver produtos 

com qualidade e se… ter-se-á necessariamente que considerar estas etapas… esta etapa de 

user acceptance testing. E se, de facto, os utilizadores finais incluem pessoas com deficiência 
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ou limitações de vários níveis, essas pessoas têm de ser envolvidas e têm de ser consideradas 

como potenciais utilizadores finais, e têm de ser envolvidas no processo de verificação e 

validação, como quaisquer outros utilizadores finais. Ou seja, eu aqui .... Não antevejo 

dificuldade na contratação dessas pessoas. É algo que... que tem de acontecer. Ou seja, como 

é que se vai verificar se um produto é acessível, não é, nomeadamente por via deste tipo de 

testes, testes que promovem utilizadores reais, se não se contratarem utilizadores reais para 

efetuar os testes? Não antevejo nenhum problema nisso e tem... se necessário for, tem de se 

fazer um esforço adicional para os contratar. Pode haver aqui algo que eu não esteja a atingir 

ou algo... Honestamente, acho que é assim. Ou seja... se é necessário desenvolver um 

determinado produto para daltónicos, no user acceptance testing tem que se encontrar 

daltónicos para se testar o produto, não vai ser uma pessoa que não seja daltónica. Isto aqui 

é válido para daltónicos, como é válido para um cego, para um surdo, o que quer que seja, 

não é? E acho que em termos de… honestamente, não consigo identificar aqui nenhuma 

situação de... em termos de… que tenha a ver com discriminação ou restrição. Não consigo, 

não consigo perceber. Estou a tentar pensar nisso…  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. Nada de especial, assim que me lembre.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Não. Acho que não. Não vai meter. Por que é que o deveria fazer, não é? Se não tem 

indicações nesse sentido, se não há documentação no sentido de.... bem, pode haver 

documentação em termos de.... Não. Julgo que não. Acessível a que nível? Acessível é uma 

palavra muito vaga. É a mesma coisa que dizer, “Atenção que isto é bom”. “Atenção que isto 

é aqui é uma maravilha. Agora testem, a ver se isso continua a ser uma maravilha”… 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, assim de repente...  
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A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

No método de desenvolvimento, por exemplo, lá está... no modelo em cascata para as 

metodologias ágeis? Claro que sim, claro que sim. Necessariamente vai aumentar... Eu 

contribuo mas têm de me dar ferramentas para eu o fazer. A comunidade científica, 

nomeadamente tu, têm que construir as ferramentas que permitam aos meros mortais que 

estão a tentar transmitir o conhecimento à juventude… têm que criar as ferramentas 

necessárias para que esse conhecimento possa ser transmitido de maneira eficiente e eficaz, 

não é? Isso sim é ciência de uma forma nova.  

 

Anexo C16 – Entrevista 16 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim, sim, concordo. Eu acho que é um bocadinho falta de consciência do número de 

pessoas que é afetado por não conseguir aceder a determinadas coisas, e depois, se calhar, as 

pessoas que têm estas dificuldades também não estão nos lugares certos para fazerem a 

influência certa. Portanto, há falta de awareness, digamos assim para essa área. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Claro que sim, é a mesma coisa que dizermos que a aplicação vai ser usada por 

utilizadores de várias línguas. Portanto, desde o ponto de partida temos que pensar em 

soluções que, arquitecturalmente e em termos de design, suportem essas opções. É um 

requisito básico, como qualquer requisito funcional, eu diria. É claro que depois pode-se fazer 

adaptações e algumas coisas funcionam minimamente bem, feitas ao longo de uma aplicação, 
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mas para ficar bem feito, tem de se ter essa preocupação desde o início. Porque mesmo em 

termos de design, prototipagem, etc., tudo muda, não é? Pode mudar, porque, por exemplo, 

se tiver de substituir algumas partes por áudio, que de outra forma não era necessário 

nenhum suporte de áudio, o projeto muda, porque temos de ter suporte para essas coisas, 

não é? Portanto, pelo menos ter consciência do que vai ser necessário em termos de 

acessibilidade, tem que constar nos requisitos básicos do sistema, eu diria. Depois, se são 

priorizados logo de início ou se podemos começar o projeto sem dar logo resposta a isso, já é 

outro tanto. Mas eu diria que, para ficar bem feito, teria de ser assim. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu diria que as pessoas comuns não se apercebem de algumas das dificuldades das 

pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela qual for. E como não conseguem… como se 

costuma dizer, não se conseguem “pôr nas calças” das outras pessoas, não é, “nos sapatos 

dos outros”, portanto, eu diria que sim, pelo menos incluir alguém que tenha essa consciência. 

Até pode não ser uma pessoa com deficiência, pode ser, por exemplo… Ah, da documentação! 

Alguma forma de conhecimento as pessoas vão ter de ter, se é documentação, se é por 

entrevistas, alguma coisa tem de existir, não é, senão como é que a pessoa consegue saber o 

que é que é necessário, não é? Tem que se estudar um bocadinho a forma de como colmatar 

algumas dificuldades, como implementar a acessibilidade, qual é o estado da arte, o que é que 

os outros fizeram… portanto, pelo menos essa parte a pessoa tem que estudar, não é? Quem 

estiver envolvido num projeto desses, tem de estudar. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Eu acho que são adequados. Se são suficientes, já não consigo dizer. Acho 

sinceramente que o contacto e experienciar o tipo de dificuldade que as pessoas têm ao usar 

uma aplicação, [impercetível] fazer uma aplicação com um objetivo e há coisas semelhantes, 

ou que tenham interfaces parecidos, pelo menos saber quais são as dificuldades maiores 

nesse campo, acho que é fundamental, senão não vamos conseguir fazer um bom trabalho, 

digo eu. Algumas pessoas até se podem pôr no lugar dos outros, mas sem esse input será 
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muito fazer uma coisa que realmente funcione. Pode dar um jeito, pode ajudar, mas uma coisa 

realmente adaptada tem de ter muito input da malta que passa por elas, acho eu. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Eu acho que é fazível. Agora, depois, se em termos de orçamentos de projetos, se 

temos margem para tratar dos pormenores mais ou menos a fundo, já é outra coisa, não é? 

Mas se o objetivo da aplicação, por exemplo, for exatamente esse, tem que haver, há 

certamente várias soluções e pode-se optar, mediante o orçamento que se tenha, etc., para 

se fazer com que seja fazível, mas não quero crer que, hoje em dia, haja coisas assim tão 

impossíveis, não é? A tecnologia ajuda com tanta coisa. Por isso é que digo que a parte da 

consciencialização será muito importante, até nas escolas, por exemplo. Há um conjunto de 

coisas que eu, hoje em dia, me preocupo, com uma aplicação, quando pego nela, se vamos 

ter várias timezones, se não vamos, se vamos ter várias línguas, se não vamos, são coisas 

básicas, que não se fala disto na escola, mas que depois eu já não consigo pensar numa 

aplicação sem perguntar logo estas coisas. Porque no dia-a-dia e na realidade, é isto que… faz 

falta, é das coisas mais básicas com que a gente se depara. Se nas escolas se criasse alguma 

awareness neste sentido, as pessoas depois não desaprendem, porque estas coisas básicas, 

como timezones, linguagens, etc., que a gente aprende no terreno, no mercado de trabalho e 

não nas escolas, depois já não conseguimos pensar sequer num projeto novo sem pôr estas 

coisas em cima da mesa e perguntar como é que vai ser. E com a acessibilidade seria a mesma 

coisa, penso eu. Portanto, criar algum tipo de consciencialização nas escolas, até porque eu 

antevejo que fossem projetos engraçados, com um entrosamento engraçado, a nível das 

escolas de engenharia informática, cursos… eles estão sempre a fazer estágios e trabalhos e 

etc., era uma coisa interessante, digo eu. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, não. Podemos continuar. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 
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pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Que pode acontecer, eu presumo que sim. Agora, se deve acontecer, é uma questão 

de prioridades, pronto. Eu diria que, se for uma prioridade, não deveria acontecer. Agora, 

também acredito que em muitos projetos não seja, uma vez mais por falta de consciência do 

número de pessoas que afeta, não é? Não deveria deixar de ser implementada só por isso, 

mas pode acontecer. É como eu digo, não é só falta de vontade, é falta de consciência. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Obviamente, se houver uma pesquisa estudada e se houver outras aplicações que 

façam a mesma coisa, etc., portanto, se houver alguma base de trabalho, a gente pode 

aproveitar muita coisa para implementar a nossa parte. É assim com a parte de acessibilidade, 

como com qualquer outro requisito. Portanto, não vamos reinventar a roda, se já temos uma 

forma de fazer as coisas e que funcione. Mas às vezes também é preciso pormos isso em causa, 

porque o que está feito pode funcionar, mas sei lá, pode não ser o melhor, às vezes podemos 

ter que gastar esse tempo, e não seria perder tempo, seria investir numa solução 

completamente diferente, nova… Pronto, depende um bocadinho do objetivo, não é? Nós 

temos dois tipos… são sempre interfaces web, mas normalmente para intranet, não para 

internet. Dantes, trabalhávamos com Silverlight e neste momento estamos a passar para 

HTML 5, Javascript, Angular… pronto, neste momento, a parte gráfica está feita em cima 

destas plataformas. O Silverlight, entretanto, também está a morrer, está a deixar de ser 

suportado pela Microsoft, daí nós estarmos a migrar toda a parte gráfica da aplicação de um 

para outro. Tinha algumas limitações que, pronto, o HTML 5, por correr em vários browsers, 

por permitir outras funcionalidades, veio colmatar. Temos que evoluir. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não, não. Podemos continuar. 
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Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Eu não queria dizer que não, mas de certeza que não sairia tão bem como com alguém 

que tivesse essa experiência, que pode ser uma pessoa com essa deficiência ou pode ser 

alguém que viva próximo de uma pessoa com essa… Pronto, mas ter alguém que conheça, é 

o que eu digo, que “calce aqueles sapatos” e que nos diga como é que as pessoas sentem as 

coisas com essa deficiência. Portanto, acho que ficaria, de certeza, bem melhor. Eu não 

consigo imaginar os constrangimentos, porque lá está, nunca convivi, nunca vivi isso na pele, 

portanto não consigo... Por mais que eu faça o esforço de imaginar algumas coisas, há de 

certeza um monte de detalhes que me vão passar ao lado, por isso é que estou a dizer que 

incluir uma pessoa dessas nessa fase seria importante. Nós passamos todos pelo mesmo, só 

que no seu caso tem três camadas, para identificar de onde vem o bug, e nós provavelmente 

só questionamos a aplicação. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim, da mesma forma que a documentação de acessibilidade, relativamente aos 

requisitos. Portanto, nessa altura, alguns dos testes são à face dos requisitos e da 

documentação que apoia os requisitos. Pelo menos de uma forma consultiva, não é, eu diria 

que sim. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu acho que seria um problema, neste momento, porque as pessoas não têm noção, 

iam ficar a pensar que não tinham trabalho a 100% para a pessoa. Agora, eu não vejo qualquer 

problema em encaixar essa pessoa, se não fosse a tempo inteiro, a ser de forma faseada, 

pessoalmente não veria nenhum problema com isso. O trabalho paga-se, independentemente 

de a pessoa ter deficiência ou não, paga-se a uns, paga-se a outros, é igual, mas acho 

sinceramente que a camada patronal ainda não está orientada para aí. E mesmo os nossos 

gestores são pequeninos, a maior parte deles ainda não tem assim visão a largo prazo ou das 
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vantagens que isto traria. Este género de situações estão entaladas… e os gestores de projeto 

estão limitados… as ações estão limitadas àquilo que, de cima, é exigido. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, está ótimo. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Se não houver qualquer referência aos requisitos específicos e a testes de validação, 

até em termos de testes de regressão, por exemplo, quando se faz qualquer melhoria, têm de 

ser corridos, eu diria que, se não houver qualquer menção, é muito provável que a equipa de 

manutenção se esqueça de montes de detalhes e de garantir que a acessibilidade… 

imaginemos: vou fazer uma funcionalidade nova, um ecrã novo ou acrescentar um botão, sei 

lá, qualquer coisa deste género, e se eu não souber que têm de acontecer esses requisitos de 

acessibilidade, a equipa pode-se esquecer, nessa altura, de fazer essa melhoria. E, portanto, a 

aplicação vai ficar manca, não é, porque tem partes que são acessíveis e o resto foi 

acrescentado, está tudo às três pancadas. Portanto, mais uma vez, eu diria que faz parte dos 

requisitos, faz parte do ciclo de vida da aplicação. Se não houver documentação, vai dar 

asneira. Tem de haver alguma forma de documentação e a equipa de manutenção tem de ter 

consciência das coisas básicas, que são necessárias de garantir, independentemente das 

melhorias ou das correções que sejam feitas. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, já concluí. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, penso que não. 
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A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Com certeza que ajuda, sim. 

 

Anexo C17 – Entrevista 17 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim, existe muito e acima de tudo as pessoas não estão sensibilizadas para integrar 

essas funcionalidades como objetivos das suas aplicações web e aplicações mesmo desktop, 

não é? Acontece porque a maioria das pessoas não… penso que se fixa mais nos objetivos 

financeiros de “quero isto a fazer e quero que faça isto assim e assim”. E não se preocupa com 

a quantidade de casos que podem ocorrer com falhas e erros que podem ocorrer quando 

alguém tem dificuldade em interpretar o que está a ver ou a funcionar o que está a trabalhar. 

não há retorno financeiro desse cuidado. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Sim porque principalmente quando se trabalha com aplicações, no caso do ERP, 

especificamente, nós fazemos a integração de várias aplicações, que são desenvolvidas sobre 

o ERP. Obviamente que nós fazemos o desenvolvimento do produto ou serviço para o cliente, 

aplicamo-lo no servidor do cliente e, digamos, entre aspas, acaba ali o nosso trabalho. 

Imaginemos que de hoje para a frente, será uma outra empresa a pegar no nosso módulo e a 

desenvolvê-lo, ou a integrá-lo em outras aplicações, obviamente não sabe quais são os 

mecanismos que pode ter acessíveis ou não para interagir com a aplicação. E acho que era 
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importante, sim, passar essa informação e alertar sempre que disponível para facilitar a 

informação quer aos utilizadores, quer informação a possíveis parceiros aplicacionais. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim isso faz todo o sentido. Acho que devia haver em cada unidade de 

desenvolvimento, pensamos em unidades, mas podemos falar em companhias ou 

departamentos que tenham em mãos essas funções de desenvolvimento de software, 

deveriam ter uma, digamos, knowledge [impercetível], onde estaria atualizada e onde 

estariam os requisitos necessários para o desenvolvimento que iriam começar, ou o projeto 

que iriam começar. Imaginemos que iríamos começar um desenvolvimento desse âmbito e 

então teríamos que recorrer a uma base de conhecimento onde nos indica quais são os 

requisitos de acessibilidade que devíamos de cumprir. Isto é tão correto ou tão válido quanto 

depois, no final, na fase de testes, aí já temos aqui uma grande margem de manobra porque 

se fizermos este trabalho de início no final com certeza que já teríamos muitas issues 

superadas, não é? E isto faz-me lembrar um bocado a minha experiência anterior que tinha 

comunicação com a área de implementação de sistemas da qualidade e obviamente que as 

colegas quando fariam isso, imaginem, que tinham a implementação de um sistema de 

qualidade para a área dos plásticos, elas antes de proceder a essa implementação iriam ver 

qual a legislação em vigor, por exemplo, que a empresa teria de cumprir para produzir 

tupperwares para a área alimentar. Há uma série de legislação que tem que cumprir. Uma 

simbologia que tem que estar patente no material, uma resistência… essas condições têm que 

ser cumpridas e acho que da mesma forma deveria de haver esse conceito ao nível do 

desenvolvimento de software, não só as especificações que o cliente nos dá, e acho que isso 

deveria vir de base, não é? Obviamente que isso implica um esforço acrescido para quem está 

a desenvolver e para a própria empresa, não é? O mais grave disto tudo é que se à partida 

tiramos esse esforço acrescido, mais tarde ou mais cedo vamos tê-lo, porque senão é na fase 

inicial de requisitos é depois na fase de validação que eles vão aparecer. Portanto se a gente 

os conseguir logo superar inicialmente temos a vantagem de ter o tempo disponível para 

outras coisas mais específicas que são necessárias para o cliente, e temos sempre o bónus de 
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fornecer um serviço topo de gama. Fazemos um produto qualquer que faz isto mas depois a 

gente muda ali um ponto e virgula ou porque não vimos bem o campo, ou porque não estamos 

a perceber bem a informação e colocamos uma coisa errada e o software estoira tudo, e não 

percebemos porquê. Quando na realidade bastava pôr ali informação de acessibilidade, não 

é? E dizer, ter o cuidado de informar que campo era aquele, que tipo de [impercetível] deve 

estar inserida, etc. são coisas [impercetível]… Porque quem está a desenvolver assume que 

aquilo tem que ser um campo x ou y, não é? Mas nós não sabemos que o utilizador final pode 

não ter essa perceção e [impercetível] essa correlação do dia a dia do utilizador – lá está o tal 

levantamento de requisitos e documentação na fase dos requisitos, não é? Não conseguimos 

chegar mais próximos da realidade. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Acho que na especificação deve constar tudo o que observamos, quando vamos ao 

cliente, fazemos reunião com o cliente ou quando nos deslocamos à empresa do cliente e 

verificamos o que ele pretende. São todos ouvidos, se registarmos o máximo possível de 

requisitos, bem melhor documentado será o projeto. Agora, se no final depois o cliente opta 

ou não por seguir por aquele caminho e será aquela a implementação fidedigna, já vamos 

depois, no desenvolvimento, verificar se isso é viável ou não, não é?... Se calhar disseram 

porque não têm a noção e conhecimento do que quer dizer com “tornar um software 

acessível”. Sim, também acontece isso porque – vamos lá ver – em termos de empresas o 

know-how é assente numa determinada tecnologia, e há poucas que assumem a evolução ou 

não para outras tecnologias, e nós sabemos que hoje em dia a tecnologia dispara em 

segundos, não é? E não podemos estar agarrados ou afetos a determinadas tecnologias ou 

frameworks. Eu lembro-me que na minha experiência anterior, a nível de portais e websites, 

hoje trabalhamos com a framework em PHP, em dot net em não sei o quê mas facilmente, 

por exemplo, de joomla para drupal há ali uma diferença grandes entre as frameworks, não 

é? E às vezes, em drupal temos muito mais flexibilidade e muitos mais módulos que nos 

podem oferecer a tal acessibilidade do que em joomla. Mas já trabalhamos em joomla há um 

ano ou dois, e o custo de migrar essa pessoa do conhecimento para drupal é grande, não é? E 

às vezes as empresas não estão assim… nessa visão, não é? Preferem ter um produto na 

prateleira que venda e pronto, e acabou-se. É aquilo. O espírito tem que mudar um bocadinho 
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por aí, não é? Para mim a preocupação principal é da partilha, como se fosse uma condição 

legal a cumprir, era termos uma partilha de acessibilidade, que as pessoas se iam preocupar a 

nível de desenvolvimento. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Eu acho que sim. Eu, por experiência, acho que era por aí que na realidade iria 

acontecer. Porque há cada mais… os timings são apertados para produzir o software e muitas 

das vezes, às vezes peca-se por aí, fazer bom em pouco tempo não há quem, como se costuma 

dizer, não é? E então alguma coisa tem que ficar para trás. Obviamente que não pode ser a 

funcionalidade principal do software que senão o cliente não ira comprar o produto final. 

Portanto nós começamos com os complementares, considerando aqui que os 

complementares seriam a questão da acessibilidade porque… considerando que o volante 

virar para um lado e para outro não é uma acessibilidade mas é uma funcionalidade do carro. 

Ele tem que virar de um lado para o outro para conseguir curvar o carro. Podemos é dizer que 

para virar o volante ou não, por exemplo, podíamos ter outros componentes que ajudassem 

o condutor a virar o volante de um lado para o outro. É como ter os vidros no carro, não 

deixamos de os ter, mas eles podem ser fechados manualmente ou eletricamente. Eu penso 

que aí já é uma questão de acessibilidade: ou temos a nossa acessibilidade que permita dizer 

“fecha vidro”, e o carro sozinho fecha o vidro ou temos um botão no volante que clicamos e 

fecha o vidro, ou sabemos que estão lá os vidros e temos que ser nós a fechá-los 

manualmente. Mas eles estão lá e funcionam. 
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Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Acho que sim. Porque se há uma especificação nesse sentido e se há uma procura de 

informação nesse sentido e depois não se persegue com a implementação da mesma, há ali 

um gap, uma coisa que fica por resolver, há ali qualquer coisa que não está completo e 

portanto acho que há… se se quiser ser profissionalmente competente, deve-se cumprir os 

requisitos que foram estabelecidos a implementar, não é? E portanto acho que uma coisa 

relaciona-se com a outra, não é? Por isso é que muitas vezes no levantamento de requisitos 

não se fala em acessibilidade, para que no final do projeto haja uma visão global de 

cumprimento de requisitos e aplicações feitas, não é? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Na fase de desenho e implementação, acho que também há uma breve visão de 

acessibilidade que também é importante a gente aqui integrar que é a questão da codificação 

do código e documentação do próprio código entre programadores, e aí também estamos a 

falar de uma acessibilidade. Embora não seja para o utilizador final da aplicação mas é uma 

acessibilidade de equipas de desenvolvimento e dentro da própria empresa, não é? Hoje em 

dia também… De certa forma esse é um mundo a explorar: que é implementar sistemas de 

acessibilidade e comunicação. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Acho que não. Eu própria por experiência acho que não. Não consigo, como no meu 

dia-a-dia, felizmente, para mim… inclusive já estive num projeto em que tínhamos vários 

elementos e houve uma altura em que me foi solicitado fazer um guião de testes, sentar a 

pensar em acessibilidade e pensar em outras pessoas com outras dificuldades. Simplesmente 

um guião de testes: faz aí um guião sobre os testes que tu fizeste. E esse próprio guião já senti 

alguma dificuldade em expressar os passos que deu, e porque é que deu, porque eu achei que 
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aquilo era linear, era correto e era simples de perceber, muito menos pensando, se eu fosse 

invisual, se eu não tivesse tato, por exemplo, se eu não tivesse a noção, isto nas dificuldades 

mais graves, não é? Porque poderia ser simplesmente uma pessoa que não conseguisse ler, 

por exemplo, pessoas com dislexia. Que é um caso muito comum hoje em dia em que as 

pessoas às vezes nem se apercebe disso. Isso é uma coisa muito simples que acontece no dia-

a-dia e que não nos apercebemos que isso pode ser crucial num processo desses, de testes 

então. Num campo em que temos que preencher um formulário, se a nossa cabeça está a 

pensar em A e escreve B. obviamente que o resultado desse formulário não vai ser o que 

estamos à espera. No entanto para nós escrevemos o tal A e está lá um B, não é? E às vezes… 

A maior parte de nós, não temos essa noção. Eu não sei se em equipas especializadas em 

testes, que é os tais testers, que só fazem esse tipo de trabalho. Eu não sei se esse tipo de 

equipas tem alguma formação nesse sentido. Específica, se calhar, faz sentido que o tenham, 

não é? 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Acho que sim, acho que era importante. assim como existe lá informação sobre a 

norma de acessibilidade para a web, nem toda a gente a conhece, nem toda agente sabe que 

está disponível mas acho que sim, que é importante. Um bocado à semelhança com aquilo 

que acontece hoje em dia com o currículo vitae, não é? poucos sabiam da existência do 

formato europeu até que foi sendo divulgado e hoje em dia, acho que a maioria das pessoas 

já conhece o formato e o template. Hoje em dia a maior parte das pessoas já usa esse 

template. Tem as vantagens e desvantagens. Aquilo para preencher é preciso tirar um curso 

porque aquilo desformata tudo e mais não sei o quê. Mas eu já aprendi o truque: não está lá 

escrito, mas em termos de acessibilidade não está lá escrito os passos a fazer. aprendi a mal 

é a gente preencher tudo lá no site on-line, a nossa informação, eles geram o nosso dito CV 

num formato e nós guardamos aquele formato religiosamente. E as alterações que a gente 

venha a fazer ao formato já não são tão drásticas como sendo o preenchimento inicial de toda 

a informação. 



 

262 
 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não, acho que não. Até te digo que agora fez-me recordar que existe na empresa xxxx, 

não sei quais são as funções da pessoa, mas existe na xxxx uma pessoa com deficiências 

mesmo, deficiências motoras, ele desloca-se com muletas, tem um carro adaptado, etc. Eu 

não sei quais são as funções dele na empresa, penso que mais na área administrativa, mas ele 

já estava lá quando eu entrei e continua lá. Portanto eu acho que a empresa era capaz de 

acontecer isso até porque depois tinha toda a vantagem de o integrar numa outra função. 

Mas como já existe uma pessoa… 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Acho que não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Acho que sim porque… a teoria, pelo menos o que me parece, é a teoria: se 

[impercetível] está a funcionar bem não se mexe. Não é? E portanto basicamente ninguém 

iria retirar essas funcionalidades, a não ser que fosse exigência do cliente não retirem isto ou 

aquilo. Estou a falar disso como funcionalidades e se calhar é errado. E se for errado ainda 

bem que aprendemos alguma coisa. Eu falo nisso porque na minha experiência, porque a nível 

de ERP não se vê muito isso, mas ao nível de desenvolvimento de portais e Websites, existe 

desde sempre que eu me lembro a questão da acessibilidade, é correlacionada com o 

tamanho da letra, aumentar o tamanho da letra, a disposição da informação, estar mais visível 

de um lado ou doutro, e, no fundo, como funcionalidades que aparecem nos menus em 

termos de acessibilidade, e é por isso que eu falo dessa forma, não é? Eu sei que também 

existe porque trabalhei algum tempo com as plataformas de [impercetível], que é os tais 

Content Management System, que eles próprios já tinham implementado acessibilidade, e 

essa acessibilidade estava recomendada a uma série de formas de se aceder ao site sem ser 
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pela habitual da web, e eles indicavam, havia uma parte informativa ao utilizador de como 

aceder aos conteúdos de forma mais acessível, se calhar é isso, não é? Na prática, a web é 

constituída por websites e cada um dos websites é que tem que cumprir essas normas de 

acessibilidade. Essa plataforma deixei de usar, como disse há pouco, quando a gente tem que 

deixar de usar uma tecnologia precisamente por aperceber que estava ultrapassada 

relativamente aos fatores que hoje em dia é importante cumprir. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não me lembro. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim, se as empresas optarem e aplicarem esses métodos de desenvolvimento, não é? 

Porque hoje em dia não me parece que seja essa a nossa realidade. Ou se integra conteúdos 

durante a passagem académica das pessoas e durante a formação como conteúdos, ou seja, 

está aqui a informação depois no futuro se vai ser aplicada ou não já é outra questão. Mas 

acho que se devia integrar, como a tal questão da literacia. Acho que se devia fazer isso. Hoje 

em dia os miúdos já têm inglês na primária, uma coisa impensável no meu tempo. No quinto 

ano já sabem mais inglês do que eu sabia na idade deles, então porque não integrar esse 

programas dentro da passagem académica porque na realidade, em termos, profissionais, o 

que é que posso dizer da minha experiência? E aprendi muita coisa a nível académico e 

tivemos disciplinas onde fizemos só desenvolvimento de projeto, onde fazemos modelos de 

utilizador, o modelo de interface, com aqueles bonequinhos, tudo muito bem definido, não 

é? E depois quando vamos para a realidade as coisas não se passam bem assim. Porque as 

empresas não têm essa capacidade de passar por esses processos todos, não é? O que é que 

acontece na realidade: eu não vou descurar que tenho essa informação em mim, e que muitas 

das vezes quando tenho necessidade de aplicar profissionalmente alguns conhecimentos claro 
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que isso me ajuda nem que seja para o meu raciocínio e evolução em termos de trabalho. Na 

realidade, não estou a aplicá-lo fisicamente. Quando entrei na empresa ninguém me disse que 

os processos de desenvolvimento têm que passar por esta e aquela fase, tens que cumprir 

estes requisitos. Nada disso. A integração em termos de recursos humanos é: vais estar aqui 

um tempo e não te vamos passar projetos para desenvolver enquanto não fores 

suficientemente autónoma. Enquanto isso, vais estando ao lado deste e daquele, vais 

conseguindo alterar isto ou aquilo mas nunca na perspetiva de… por exemplo, uma coisa 

básica que devia existir, no meu entender, em termos de empresa é as nomenclaturas, os 

nomes dos métodos e essas coisas todas… tu para fazeres os requisitos tens que passar por 

esta fase. Comecei a fazer reuniões com levantamento de requisitos. Para mim foi 

extremamente difícil conseguir perceber o que se pretendia. Porque existe um modelo em 

branco em que só diz: objetivos, definições e resumos. Agora o que é que lá vai estar dentro? 

Não faço a mínima ideia. Não há um manual quais são os requisitos com que tenho que me 

preocupar, se tenho que me preocupar com requisitos de sistemas, do utilizador, de recursos 

necessários, tecnologia usada. 

 

Anexo C18 – Entrevista 18 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Eu concordo que há falta de acessibilidade, sim. E o principal motivo é, normalmente, 

a falta de investimento, não só financeiro, mas investimento no sentido de ter atenção a 

detalhes, o esforço… Muitas vezes, quase não implica esforço, é mais tomar atenção, porque 

dá quase o mesmo trabalho fazer… há coisas que dá o mesmo trabalho fazer sem ser acessíveis 

ou acessíveis, não é? Ou por desconhecer, ou seja, há muitas pessoas que não estão 

sensibilizadas para esse facto. Portanto, falta de sensibilidade, falta de motivação, financeira 

e outras, para trabalhar essas acessibilidades, e desconhecimento da parte de quem 

encomenda o software e da parte de quem programa. 
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Nesses termos, não vale de nada. Ou seja, especificares que o software é acessível sem 

especificares “acessível” em que termos, vale muito pouco. As particularidades funcionais 

diferentes, geralmente, não são bem vistas como… não só pela… não são bem vistas como 

sendo algo valorizado por quem goste de ter acessibilidade, porque estás a pô-las numa 

categoria que geralmente são… acabam por ser uma minoria e, por isso, são relegadas para 

segundo plano. Por isso, geralmente eu diria que, a especificar o software, ou seja, no caso de 

uma situação de um software desktop, acho que deve ser concretizado nas especificações, a 

dizer “deve ser acessível, usando a API de acessibilidade do Windows” ou “deve suportar a 

API de acessibilidade do Windows”, ou no caso do Android, deve ser acessível usando a 

navegação de Text to Speech do Android. Sempre sendo objetivo, porque se não for objetivo, 

quem for fazer o software, se não tiver isso em atenção, no fim, se é só para descalçar a bota, 

eles arranjam uma situação qualquer de… em que funciona a questão da acessibilidade… pelo 

menos, consegue demonstrar acessibilidade, não funciona, consegue demonstrar 

acessibilidade, e pronto, e continua… do ponto de vista dos utilizadores, continuam a não ser 

beneficiados, porque ele está apenas a cumprir uma linha nos requisitos. Se tiver já em conta 

que a aplicação tem de suportar a API de… o Windows tem um API de acessibilidade, não é, 

que depois é usado para… Pronto, ou seja, se for especificado isso, a pessoa que está a 

programar, já tem de ter isto em conta, não é uma linha no fim que vai pôr “olhe”… Se eu 

puser este ecrã com aquele leitor de ecrã, ele vai conseguir aquele ecrã. Pronto, e depois não 

é universal… Por isso é que eu acho que tem de ser concreto, específico, no tipo de 

acessibilidade que se quer. Até porque não se consegue… a acessibilidade universal, para mim, 

é como o Java correr em todo o lado, é um conceito muito bonito que na prática não funciona, 

porque há tantos diferentes tipos de necessidade especial que é difícil… É como dizer, “o 

software tem de ser bonito”, e depois “e o bonito é para quem?”. Pronto, ou seja, qualquer 

um depois pode arranjar um critério, arranjar um painel de pessoas que votou que estava 

bonito, pronto. 



 

266 
 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade especifica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

É assim, eu não digo que não é importante recolher informação, porque por princípio 

nós nunca devemos ser contra a recolha de informação. Não devemos ser contra a 

informação, mas eu era mais apologista de ser a favor da formação de quem faz 

desenvolvimento de software, em termos de acessibilidade. Ou seja, se forem pessoas que se 

calhar já tiveram… já trabalharam, fazer um estudo de acessibilidade, se calhar não no âmbito 

daquele projeto, mas no âmbito de não sei quê, e assegurar que é acessível no âmbito do 

projeto, vale muito mais do que estar à procura de acessibilidade, regras ou guidelines, seja o 

que for, específicas, porque depois ou não as encontra ou são ao lado ou são... Pronto, a não 

ser que seja… a não ser que o software seja específico, imagina que é o software para, sei lá, 

pessoas com paralisia cerebral. Nesse caso, fazer um estudo de técnicas para acessibilidade, 

para esse tipo de público, sem dúvida, mas isso deve fazer parte das especificações de 

software. Como regra geral de desenvolvimento de software, para um software universal, 

para um software a ser usado sem ser por um público em específico, universal, fazer esse tipo 

de estudo não é… eu acho que não é a estratégia correta. Porque, um, não é valorizado por 

quem está a pagar o desenvolvimento, não é a valorizado pelas equipas que recebem e que 

vão ter de demonstrar trabalho feito, porque não têm algo… se a pessoa não estiver ciente de 

quais as indicações de acessibilidade, etc., no geral, não vai ser por lhe terem dito agora “esta 

tarefa tem que ser acessível”, que ele vai conseguir colocá-la acessível.  

Não parte dessa premissa de que a maior parte das pessoas envolvidas são ignorantes 

ao tema. Parte da premissa é que se calhar a maioria ou é… sim, que se calhar, eu não diria a 

maior parte, mas uma parte significativa das pessoas são ignorantes ou estão alheadas do 

tema. Podem não ser ignorantes, mas às vezes não têm isso presente, têm outras coisas, e o 

chefe quer é trabalho depressa, depressa, depressa, e eles já põe tantas coisas presas por 

arames, que essa é mais uma, não é? Ou seja, pode não ser só o alheado, pode ser, muitas 

vezes, o não ter o foco nisso, ok? Chamada a atenção para que isso tem de ser envolvido. Ou 

seja, como eu estava a dizer, especificar claramente nos requisitos quais são as métricas que 

são usadas na usabilidade… assim como há outras, ou seja, assim como nos testes em 
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[impercetível] ou seja o que for, tu tens testes de aceitação, não é? Parte dos testes de 

aceitação deviam incluir a componente ser acessível, ou seja, não é só fazer a autenticação, é 

ter a autenticação de alguém que não consegue usar o teclado, pronto. 

Sim. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Se podem ser relevantes? Eu acho que contribuem de uma forma positiva. Se 

contribuem decisivamente é que é diferente. Aí parte a questão da tal sensibilidade e 

motivação das pessoas envolvidas. Não só delas, mas como gestores de projeto, etc. Nesta 

fase, acho que podem ser adequados, sim. Não acho… nesta fase, o chamar essa atenção é o 

mesmo que às vezes dizer, “olhe, convinha fazermos testes com utilizadores”. Uma coisa tão 

simples quanto isso, que já nem se esquecem, as pessoas, não é? Fazer testes com 

utilizadores. “Ah, é para entregar no fim do ano? Então está bem, nós entregamos”. 

Esquecem-se é que os testes não são para fazer no fim do ano, no fim do ano já está feito. A 

minha resposta é sim. Eu acho que é útil. Eu acho que não são um garante, percebes? Não 

garantem que…, mas ajudam nesse sentido.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Acho que são exequíveis, sim.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Sim, sim. E aí, não só a acessibilidade universal, mas também a usabilidade.  
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Isso geralmente facilita a acessibilidade universal, mas tu podes, ainda assim, nem 

sequer ter usabilidade, Tu pões lá botões nos sítios em que não faz sentido, textos em botões 

que não fazem sentido… É assim, quando as guidelines dizem que deves ter uma hierarquia 

que faça sentido... Ou seja, já fez sentido quem o montou, mas não para quem está a olhar 

para ele. Se eles não puserem software exposto aos utilizadores, sejam eles com necessidades 

de acessibilidade ou não, eles não vão saber isso. E como eu costumo dizer nas aulas, um teste 

com um programador que está a escrever não é um teste de usabilidade, nem de 

acessibilidade, é um teste unitário, é um teste funcional: carreguei no botão, funcionou ou 

não funcionou? E agora o utilizador consegue ver ali um botão? Pronto, são questões 

diferentes.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

Pouco. Ou seja, era o que eu estava a dizer há bocado, eu acho que ganha-se mais em 

ter pessoas sensibilizadas e formadas em acessibilidade fora do contexto do projeto, ou de 

uma especificação, do que dentro do contexto de um projeto. Assim como quando vais fazer 

um software, seja ele Android, seja ele iOS, é suposto teres alguma formação de base de 

Android ou de iOS, se calhar também devias ter alguma formação de base em acessibilidade. 

E então, faziam formações em interfaces acessíveis, em guidelines, pronto.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não, acho que não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Não, pelos motivos que já expliquei há um bocadinho, acho que geralmente as pessoas 

não têm sensibilidade e a formação para isso.  
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Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Não. Acho que ninguém vai ligar a esse guião, acho que ninguém vai ligar a esse 

documento extra.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

É uma pergunta um bocado genérica demais. Para já, eu discordo logo da premissa de 

que preciso de uma pessoa deficiente para testar o software. Tu consegues, sempre, replicar 

as condições de deficiência em muitas circunstâncias, quer não usando o teclado, quer 

reduzindo… desligando o monitor, pronto. Claro que não consegues reproduzir tão facilmente 

aquilo que a pessoa está habituada, que essa pessoa está habituada a fazer para ultrapassar 

as dificuldades. Por exemplo, a minha mãe tem uma mobilidade péssima. Eu tenho de ter o 

computador todo alterado para ela conseguir utilizar. O computador é uma dor de cabeça, 

mas faz com que eu esteja alerta para uma série de circunstâncias… que a maior parte das 

pessoas, não está. Pronto. E se calhar, o facto de ter contactado contigo ou outros alunos, 

tivemos o xxxx, pronto, que não viam, que eram invisuais… A dificuldade que eu não percebo 

de eles utilizarem um XCode, por exemplo, é uma coisa que eu digo: o tempo que eles 

demoram a aprender aquilo, já era para terem aprendido a programar, só para usar interface. 

E eu reconheço… e tu foi pior, foi com o Eclipse. Mas eu reconheço que é uma dificuldade, é 

peculiar… ou seja, é terrível. Daí a ser uma mais-valia contratar as pessoas só para esse fim, 

acho que já pode haver alguma dificuldade, porque não há assim tanto software. Ou seja, 

houve uma altura em que o treino de interação e interação… achavam que ia ser uma coisa 

espetacular, que havia muitos laboratórios de usabilidade e que toda a gente ia contratar 

estes laboratórios… Não é o que faz, não é o que aconteceu. Se isso fosse, era natural que 

esses grupos teriam, se calhar, pessoas especializadas em determinados tipos de acesso. Mas 

isso não existe. Imagine que contratava alguém para fazer os testes de… de aceitação e de 

acessibilidade. É quase inviável, porque é focado e às tantas é uma pessoa que ainda por cima 

não está na área de negócio, ou seja, se calhar é o software que não só tem de ser acessível, 
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como é para contabilistas e, epá, a pessoa que tens lá não percebe nada de contabilidade. Ok? 

Ou seja, não acho que seja…  

Sim. Ah, não. Que deve haver um guião de testes, sem dúvida, acho que deve haver. 

Que deve haver um guião de testes específico para a acessibilidade é o primeiro caminho para 

esse guião de teste não ser executado. Ou seja… Mas acho que deve ser um guião de testes 

que está integrado no guião de testes geral, ou seja, prever um resultado, depois de ter as 

variantes, “agora tentas no telemóvel, agora tentas com a pessoa cega, agora não sei quê”... 

Integrado, sim. Separado, não. Por isso, sim, antevejo vários problemas na contratação. 

Antevejo o facto de poder não ser sustentável suportar um recurso desses… Ou seja, estás a 

querer contratar tipo a recibo verde, para aquele contexto específico? Assim não. Se for assim 

uma coisa muito pontual, eu diria que é perfeitamente exequível, sim. Pensei que estavas a 

falar de uma contratação mais… Persistente, isso. Obrigado. Essa vejo problema. Mas isso 

também vejo com os programadores, cada vez ouço mais, tipo, quero um poder… “se tiver 

projetos para ti, dou-te trabalho, se não tiver projetos para ti, temos pena”.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação?  

Não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Acho que sim. Se a equipa se manteve e teve o cuidado de fazer o software acessível, 

eu acredito que seja. Agora, a probabilidade de uma equipa de software se manter durante 

muito tempo, eu acho que é extremamente remota. Nesse caso, é útil haver a documentação 

sobre a acessibilidade de software.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

É assim, eu acho que não.  
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Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, sobre este tema, não. Espero só que consigas ter, pronto, identificar um padrão, 

ou algo que seja útil.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Dificilmente. Acho que não. Acho que o método de desenvolvimento quase… há 

muitos métodos que já referem testes com utilizadores e não acho que é por isso que as 

pessoas os fazem mais. Se as pessoas forem expostas durante a formação, sim, ficarão mais 

conscientes e capacitadas para implementar. Se elas só ouvirem falar… É assim, enquanto 

estão a ter formação, nomeadamente, em cursos de informática, etc., eu acho que a pessoa 

assimila muito pouco daquilo que ouve. É muita informação e a pessoa não concretiza o que 

vai precisar no futuro. Pronto. E então, eu acho que só uma pessoa depois de começar a 

agarrar no software deles, que fez, e começar a mostrá-lo a utilizadores, que não a equipa de 

desenvolvimento, e a observar as pessoas a utilizar, em vez de ser ele a mostrar… porque o 

que tu tens muitas vezes é os programadores tipicamente desenvolvem, partilham as suas 

ideias dentro da sua equipa e, quando vão mostrar para fora, são eles que mostram às 

pessoas, não ouvem, mostram, “olha, isto dá para fazer assim, dá para fazer isto assim e 

assado”, não é? E acho que não ganham a sensibilidade de que as diferentes pessoas usam o 

computador de forma diferente. E de forma imprevisível, o utilizador é quase sempre 

imprevisível. Se não tiverem a sensibilidade da importância, do por que é que é importante 

assegurar a acessibilidade, não vai ser por estar lá a acessibilidade, assim como acontece… 

que acho que não é por estar lá a usabilidade que vão testar mais. Porque tu… e eu estou a 

fazer o paralelo por causa da usabilidade. A usabilidade já está em muitos modelos. E nem por 

isso é testado. Tu vais fazer o levantamento às empresas daqui que fazem desenvolvimento 

de software, e eu já perguntei a alguns nomes e eles dizem “epá, não temos tempo para isso”, 

“epá, os projetos são apertados”… E tu dizes: se eles não fazem teste com os utilizadores que 

têm a rodos, à mão de semear, muitas vezes a custo zero, só porque não, então achas que se 

vão dar ao trabalho de fazer, de procurar alguém que tenha ainda de configurar o sistema, 

que geralmente não está configurado para a acessibilidade? Não. É assim, caso a lei obrigue… 

Mas eu acho que ainda assim… por isso é que acaba por ser… as pessoas que geralmente 
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entram nesse mundo e são expostas a esse… que acabam por ter essa sensibilidade, começam 

a ter essa preocupação logo desde início, sabem que não posso andar a pôr imagens, tenho 

de andar a tentar apostar em texto, mesmo que tenha imagens à volta, não é uma imagem, e 

quem não tem essa sensibilidade, passa bastante por isso. 

 

Anexo C19 – Entrevista 19 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim. Apesar de ser, sem dúvida alguma, por exemplo, relativamente falando da 

acessibilidade web… é sem dúvida alguma onde as diretrizes, existem diretrizes onde acabam 

por ter mais consenso a nível de… tanto de programadores, de desenvolvedores, que acabam 

por as pessoas adotarem todas as mesmas diretrizes, neste caso, as diretrizes do WCAG2. 

Apesar disso, nota-se que as pessoas acabam por não implementar a acessibilidade nos 

websites, nas aplicações, o quer que seja. E muitas das vezes quando são as pessoas 

responsáveis pelas plataformas, por websites que estão on-line, quando te ouvem a falar da 

acessibilidade e das vantagens por trás, acabam por ter de e querem fazer as alterações para 

implementá-la, o que acaba por ser muito mais trabalhoso e penoso, a implementação da 

acessibilidade, depois de já estar o projeto quase numa fase final ou até já numa fase final. 

Relativamente às outras questões de acessibilidade, que não seja a acessibilidade web, os 

problemas são muito maiores, tanto a nível, por exemplo, das aplicações para dispositivos 

móveis, seja mesmo para outras aplicações a nível de computador, mesmo em plataformas 

para… que sejam utilizadas, para a questão da manutenção dos sites, dos websites…. de 

criação e também de… apenas para editar e para inserir informação… no back office, 

exatamente. Tudo o que seja aí, nota-se… a falta de acessibilidade [impercetível] é ainda 

maior. O que denota que há uma preocupação maior para os utilizadores que precisam de 

acessibilidade, nomeadamente as pessoas com deficiência, mas há ainda menos preocupação 

relativamente à existência de, por exemplo, pessoas com deficiência que possam eles serem 

os próprios programadores…. trabalharem na área, e editarem conteúdo e elaborarem 
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conteúdo para uma plataforma. Acho que na mentalidade das pessoas acaba por ainda estar 

um pouco mais distante.  

É assim, quando é aplicações nativas do sistema operativo, não digo isso. Pelo 

contrário. Por exemplo, se formos falar de aplicações nativas, por exemplo, do Windows ou 

até do iOS, do Android, não considero que a acessibilidade esteja… seja menos implementada 

do que na web. Não, por acaso até [impercetível] dos sistemas operativos têm feito um 

esforço para aumentar a questões das funcionalidades de acessibilidade do próprio sistema 

operativo, e que o próprio sistema operativo e das aplicações que vêm com ele estejam 

acessíveis. O problema é quando instalam as outras aplicações que não são nativas e que não 

são da responsabilidade da empresa… Se não forem nativas ao sistema operativo ainda são 

mais graves do que na web, porque existe uma menor sensibilização para a implementação 

da acessibilidade. A nível da acessibilidade web já se fala há bastante tempo. Eu estou a dizer 

isto, mas eu sei perfeitamente que são raros os sites que tem acessibilidade implementada. 

Sei plenamente… Não é necessariamente o que se coloca em prática. Embora tenha… nota-se 

que se coloca cada vez mais, ou existe a preocupação de colocar, daí existirem muitos 

websites em que tem o símbolo da acessibilidade web, em que denota uma preocupação dos 

programadores em implementar a acessibilidade, mas se se fizer uma avaliação denota-se 

também que a acessibilidade pouco ou nada foi implementada. Ou é para ficar bem, ou então 

as pessoas não percebem grande coisa de acessibilidade web e não conseguiram implementar 

quase nada.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Claro, claro. Aliás, pode ter impacto e deve mesmo ser [impercetível]. A acessibilidade 

deve estar mesmo nos requisitos, sem dúvida alguma, porque partindo de um dos requisitos, 

na planificação, no desenho do software, em todos os espaços, ou seja, estar nos requisitos 

vai ser o ponto de partida para que se tenha em conta todas as outras fases seguintes, haja 

preocupação com a acessibilidade e desta forma seja muito mais fácil implementá-la e, 

havendo menos gastos, menos utilização de menos recursos, etc.  
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Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, sim, é importante. Considero importante porque nem em todas… como disse 

anteriormente, existem sistemas operativos que, cada vez mais, acabam por trazer algumas 

funcionalidades de acessibilidade nativamente. Dessa forma, percebendo quais são as 

funcionalidades que eles têm e quais os recursos que é possível instalar, os recursos que é 

possível utilizar nesse sistema operativo, o desenvolver de software terá de ter tido em conta 

essas funcionalidades que já existem e o que é possível utilizar nesse sistema operativo. Ou 

seja, se não se tiver isso em conta, provavelmente pode-se estar a implementar de uma forma, 

a acessibilidade, que pode não resultar tão bem naquele sistema operativo. E isto acho que 

se nota, por exemplo, se formos verificar algumas aplicações que são feitas para iOS e outras 

Android, e que são feitas… são a mesma aplicação, provavelmente foram desenvolvidas pela 

mesma pessoa e, no entanto, no sistema operativo, a aplicação até está acessível ou 

razoavelmente acessível e no outro está… não tem quase característica nenhuma de 

acessibilidade. E os sistemas respondem de maneira diferente, as funcionalidades que trazem 

para interagir com a acessibilidade são diferentes, e isso claro que tem de se ter em conta.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim, sim, sem dúvida alguma. Na minha opinião, devem estar, faz todo o sentido.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Sim. Não é algo que demore assim tanto tempo quanto isso. E também, para além 

disso, por exemplo, esta última que nós falámos, muitas das vezes, com a prática e havendo 

esta preocupação da implementação da acessibilidade, e tendo em conta em que sistema 

operativo se vai desenvolver… que é para utilizar, acaba por depois, com o tempo, demorar 

muito menos tempo a verificar quais são os requisitos necessários e acaba por não custar 

tanto. É trabalho reciclável, acaba-se por… os conhecimentos que eles vão adquirir, que 

acredito que muitos desenvolvedores não têm, acabam por não ter, não têm conhecimento, 

não tiveram formação na área, acaba por, com o tempo, eles próprios… é quase intuitivo, e 

eles pouco… quando falas em recolha de documentação acredito que possa existir, nos 
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primeiros projetos depois… aquilo está quase, é intrínseco… é só consultar e seguir assim, não 

é nada… Os primeiros acredito que… mas depois com tantas… estamos a falar de 

desenvolvedores, acabam por desenvolver em muitos projetos, acabam por depois, no futuro, 

não ter grande trabalho a recolher informação, porque já fizeram no passado e vão-se 

lembrar.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não. Acho que falámos do essencial desta primeira fase. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Acredito quando… porque nós sabemos perfeitamente que a acessibilidade dá um 

pouco de trabalho, principalmente quando uma pessoa implementa pelas primeiras vezes a 

acessibilidade, dá bastante trabalho. Não têm… têm de verificar quais são os requisitos a ter 

em conta…. Algumas pessoas, nestes primeiros projetos, provavelmente, de acessibilidade, 

colocam. Já fiz parte de vários projetos em que estava responsável pela questão da 

acessibilidade, em que em alguns deles não tinha acesso à implementação em si, ao 

desenvolvimento, à questão de implementar a acessibilidade. No entanto, estava responsável 

por verificar como é que estava a ser implementada a acessibilidade e, na fase anterior, por 

dizer quais eram os requisitos de acessibilidade que o software, ou então os websites, deviam 

ter. E quando chegávamos à fase de implementação, não era eu, mas acompanhava quase 

diariamente, dependendo do desenvolvimento que iria existindo, e as pessoas notavam um 

desânimo às vezes um bocado grande… porque lá está, faziam de uma forma e “olhe, não 

está, isto não é acessível, tem que ser feito desta forma, disto, disto”. E depois, muitas das 

coisas já existentes… falando, por exemplo, da questão do website, estamos a trabalhar no 

Wordpress, vão buscar um tema, vão buscar, a seguir, um plug-in, algo para acrescentar 

notícias, etc., e esse tipo de coisas que eles vão buscar, já pré-definidas, não têm a 
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acessibilidade implementada. E não tendo ainda a acessibilidade ainda implementada, vão 

estar ali a martelar código que não está acessível. Com a acessibilidade pelo menos já pré-

definida, aí já não, as pessoas não… tenho a certeza que não desistiam. O problema é que 

como vem sem estar acessível, eles têm de andar a corrigir. Ou fazer tudo de novo, ou então 

tentar aproveitar o que já existe e tentar corrigir o código, e tentar compreender… Primeiro, 

tentar compreender o código que lá está, e depois corrigi-lo, não é? São… e isso pode levar 

um bocado ao desânimo e a algumas pessoas deitarem para o lado. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

Sim, porque… aliás, se isso da questão da implementação não for… antes não se tiver 

tido em conta a questão dos requisitos, obviamente que as pessoas vão estar a implementar 

e depois é que vão estar a testar, a fazer uma avaliação e vão detetar certamente bastantes 

erros. Tendo já os requisitos pré-definidos, claro que vai amenizar a quantidade de erros que 

possam existir e possam ter de ser corrigidos com a implementação. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software.  

Não, acho que está tudo, João.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Um guião de teste para testar se o software, por exemplo, é acessível? É assim, 

estamos a falar de programadores e desenvolvedores para construírem o guião… Muito 

sinceramente, a maior parte deles talvez possa não ter capacidade para tal, porque não têm 

conhecimento de muitas das dificuldades que as pessoas com deficiência têm. No entanto, 

[impercetível] primeira fase [impercetível] aquilo que se compreende de vários tipos de 

pessoas com deficiência. E isso claro que vai beneficiar a falta de capacidades que possam ter, 

a falta de conhecimento na área para a construção do guião para pessoas com deficiência. 



 

277 
 

Assim à partida, diria que não. Mas tendo em conta o trabalho que é feito anteriormente, e 

com a quantidade de [impercetível] que possam fazer no futuro, não é algo… nenhum bicho-

de-sete-cabeças, não é? 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não, não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas só se… até porque as… têm de 

também contratar para… teriam já de contratar para testar outras funcionalidades. Como é 

óbvio, será uma… a função de acessibilidade seria algo de específico, e à partida teriam de ser 

pessoas com deficiência. Mas não vejo porque não. Claro que algumas pessoas com 

deficiência… existe a questão de não poderem acumular rendimentos com a questão das… 

que podem trazer algum problema para algumas pessoas, para bastantes. Mas normalmente, 

as pessoas que possam ter conhecimentos e possam ajudar na questão de testes, quão 

melhor, à partida não têm estes problemas, porque são pessoas que estão ativas no mercado. 

E pronto, e também esperemos que, daqui a uns meses, que venha lá a lei [impercetível]. E 

esse problema que, à partida, ainda é o único que estou a ver… Porque eu próprio já me 

deparei, se chegasse alguém à minha empresa e dissesse “olha, queres vir [impercetível], fazer 

aqui, trabalhar connosco?”, havia alturas na minha vida que eu não ia fazer, porque se 

ganhasse mais de 60 euros por mês, ficava sem a reforma. E como tu sabes, isso é um entrave. 

Mas no entanto, as pessoas, na minha opinião, que estariam mais capazes para o fazer são 

pessoas ativas, e sendo pagas, não vejo entrave nenhum, para as pessoas com deficiência, 

relativamente a isso, a não ser o problema e a questão de estarem só reformados e não 

estarem [impercetível]. A questão de a empresa gastar mais uns euros… O problema pode vir 

mais daí, mas… porque até aqui, muita da questão do trabalho que se está a fazer da 

acessibilidade em qualquer projeto, nas fases anteriores, podem ser muito bem executados 

por recursos já existentes, não é? Agora, aqui, havendo a contratação de outra pessoa, é mais 

um salário, digamos assim, pode haver esse entrave da empresa que não quer… possa achar 

que já são custos a mais para implementar a acessibilidade. A questão que é importante 

também tentar incutir nas empresas é as vantagens que a acessibilidade traz, que não é só 

para as pessoas com deficiência, mas para o público em geral, e que as pessoas com 
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deficiência são um número de pessoas elevado, não são assim tão poucas como isso. Logo, 

mesmo… Se existem estudos, por exemplo, no Reino Unido, que… a quantidade de dinheiro 

absurdo que os negócios direcionados para pessoas com deficiência, ou o dinheiro que as 

empresas perdem por não implementar a acessibilidade nos projetos, o dinheiro que as 

empresas perdem, porque as pessoas com deficiência não conseguem ter acesso a eles, é 

enorme. E isso, tentar incutir-lhes isso com exemplos, com estudos concretos, será 

importante, para que eles vejam que aquele investimento que estão a fazer naquela fase é 

pouquíssimo, tendo em conta os benefícios que podem trazer. E eu acho que é o principal 

problema, é não haver uma sensibilização para a questão da acessibilidade nas empresas, e 

os benefícios que isso pode trazer. Porque isso não é só a questão da responsabilidade social 

e a questão da legislação, não, vai muito mais além do que isso. E isto é que lhes interessa, 

quando se fala de dinheiro, aí é que eles ouvem com atenção. E tentar incutir que a quantidade 

de benefícios, a nível financeiro, que pode existir é bastante importante para que eles façam 

esse pequeno investimento. Porque é um pequeno investimento, tendo em conta os 

benefícios que podem trazer.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. Relativamente ao desenho, está tudo dito… de validação de testes, sim.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Não, claro. Se não tiver lá… se essa documentação não tiver questões relacionadas com 

a acessibilidade, requisitos, certamente que não vão ter em conta a acessibilidade ao evoluir 

ou ao atualizarem o software, pelo contrário. Daí também ser importante que essa 

documentação tenha em conta as questões relacionadas com a acessibilidade. E depois, 

mesmo no desenho e na implementação do software, acho que é importantíssimo pensar já 

na questão da evolução do próprio software, não só pela questão da acessibilidade, mas 

também por causa de outras características. Se foram algo modelar, digamos assim, depois 

para implementar qualquer característica, nomeadamente características de acessibilidade, 
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vai ser muito mais fácil e as alterações acabam por não entrar em conflito com outras. Tentar 

criar um software mais modelar possível, será o ideal, também.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não. Já… não, acho que disse tudo. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Opá, acho que, sinceramente e de maneira informal, de dizer-te que é importantíssimo 

este trabalho que estás a fazer. Mas relativamente ao coisa, não, não teria mais nada a dizer. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim, sim. Claro, se estiver lá de forma concreta, na questão de desenvolvimento de 

software, acaba por ser mais… as pessoas acabam por ter em conta essas… as características 

da acessibilidade, vão ter um cuidado maior do que… Porque muitas das vezes é a questão de 

falta de consenso e de saberem que pode ser implementada a acessibilidade. E mesmo de lhes 

relembrar. Há pessoas que nem sequer se lembram de” vamos fazer isto, está funcional, eu 

consigo funcionar com isto”. Não se lembram das questões de acessibilidade. Quando alguém 

me diz, “ei, nem tivemos isso em conta”… Alguns, é “nem sabia que isso existia”, outros é “não 

nos lembrámos”. Acabam por ser um pouco assim. E estando lá, em concreto, as questões 

relacionadas com a acessibilidade, claro, como é óbvio, vai lembrar e aí vai ser muito mais fácil 

as pessoas implementarem. 

 

Anexo C20 – Entrevista 20 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo. Então é assim, eu acho que falta… Pronto, apesar de não ter, digamos assim, 

um olho clínico para esse tipo de coisas, eu acho que é sobretudo a questão do grande 
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desenvolvimento do software, possivelmente pelo facto, digamos assim, de as pessoas com 

dificuldades em termos de acessibilidade, poderem ser consideradas… não sei se estou a dizer 

isto direito ou não… digamos assim, um público mais reduzido, não se tem muito cuidado com 

isso. Sobretudo as grandes softwares houses, não estão propriamente viradas para isso. Ou 

seja, porque isso acaba por ter, em termos de recursos, de alocação de recursos e em termos 

de custos, e então… a não ser através de algumas diretivas, que haja, governamentais, do 

género, que obriguem institutos públicos, etc., penso que esse poderá ser o maior fator. Ou 

seja, em termos económicos, será que se justifica? Não do ponto de vista moral, percebes? 

Do ponto de vista… será que se justifica ter aqui uma versão adaptada, de acordo com as 

várias necessidades, em termos de acessibilidade e de aplicar todas essas normas? Se calhar 

será mais isso. Outra coisa será muito a dispersão em termos de normalização de softwares, 

que acaba também por levar a isso, ou seja… e isso aí, não tenho conhecimento técnico. E se 

não haverá também faltas de frameworks específicos para desenvolver os interfaces de 

acordo com esses princípios.  

Sou professor de informática, no xxxx. E pronto, depois, a partir daí, digamos assim, 

tenho outras coisas que vou fazendo, desde projetos europeus, desde escrever artigos para 

algumas revistas, fazer apresentações no âmbito da inovação e da educação, sou embaixador 

para o projeto xxxx, que é uma iniciativa a nível europeu. E sou também o xxxx Innovator 

Educator Expert, também, pelo segundo ano. Pronto, um conjunto de coisas assim. Para além 

da profissão, digamos, fixa, central, de professor, formador de professores, N coisas ligadas a 

isso, sobretudo. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Se tem impacto? Em termos de desenvolvimento do software? No projeto? Sim, sim, 

claro, claro, claro. Ou seja, se a partir do momento em que está nos requisitos, digamos assim, 

a definição que esse software tem de ser acessível, depois toda a linha em termos… todo o 

ciclo do desenvolvimento do software tem de respeitar a forma como esses requisitos foram 

colocados. Ou seja, e se isso não estiver colocado à partida, evidentemente não é depois a 
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meio do processo que isso depois vai ser implementado, como tu sabes muito melhor do que 

eu. Tem de ser desde o início, claramente. Depois não há forma de o fazer. Então se estivermos 

a falar… então, não estamos aqui a falar de software para ser desenvolvido por uma única 

pessoa, ou duas, ou três, não é? Estamos a falar em termos de software houses, que têm 

digamos assim, [impercetível] as competências de cada um, não é? Temos pessoas só para a 

parte de análise de requisitos, análise de sistemas, temos pessoas só para os sistemas de 

interface, temos pessoas só para a programação, temos pessoas só para a parte lógica, temos 

pessoas para a camada de dados. Ou aquilo vem tudo especificado de raiz, ou então quando 

chega às mãos de alguns, quer dizer, esquece, nunca mais. A acessibilidade pode ajudar a 

sincronizar mais facilmente essas pessoas? Isso aí falha-me o conhecimento técnico. Pronto, 

aí já não sei, João. E estou a assumir isso, como tu disseste, facilita mesmo os desenhos dos 

próprios interfaces, depois, e da própria aplicação. Isso está inicialmente nos requisitos. 

Evidentemente que depois se vai repetir, porque depois, como tu sabes, essas equipas têm 

que fazer verificações para ver se as coisas estão a ser cumpridas desde aquilo que foi 

estipulado. E então… e depois também depende muito aqui dos softwares que estamos a 

falar, não é? Se estamos a falar de softwares à medida, se estamos a falar de um sistema 

operativo que é universal, etc., não é? Então, se o cliente pede que esse software tenha essas 

partes de acessibilidades, quer dizer, evidentemente que depois tem de ser colocado no início 

do projeto, não é? Não se vai nem ao meio, nem ao fim.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, sim, claro, claro, claro. Ou seja, em termos de projeto, depois, obviamente, essa 

documentação vai ser necessária, até independentemente da experiência que as pessoas 

possam ter nessa área ou não. Ou seja, como tu sabes há… deve haver adaptações em termos 

dessas linhas de orientação, ou seja, dessas guidelines, claro, elas não devem ser estanques, 

devem ser dinâmicas, penso eu que serão dinâmicas, não é? E terão atualizações como 

quaisquer outras… Ou seja, o que temos é que ver isso como mais uma fase do 

desenvolvimento do software… Não é mais uma fase, peço desculpa. Não é mais uma fase. É 

mais algo que se tem de acrescentar às outras fases. Ou seja, o que falta aqui é naturalidade 
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de quem desenvolve o software, perceber a importância e o que ganha incluindo, digamos 

assim, este… não queria chamar só item, mas pode ser… Esta componente, esta componente, 

esta característica, exatamente, em termos de software. Porque se isso está tão organizado 

como tu dizes… Eu aos meus alunos… como tu sabes, é nível de secundário, não é? 

Desenvolvem o projeto para várias áreas, mas quando eu falo… tenho pouquinho tempo, mas 

tenho algumas horas, quando eu falo da questão da usabilidade, interface set e tudo, 

apresento essas guidelines, como tu falaste aí, que há por aí, o iOS, para Web, mas nunca 

focámos a questão em termos da acessibilidade, percebes? Mas aí tem a ver com a 

sensibilidade de… estás a perceber? Mas é algo que a partir de agora posso ficar mais sensível, 

quando falar com os meus alunos e até fazer uma pequena pesquisa, e há um slide… também 

estou a falar de alunos de 11º ano, opá, mas as pessoas… essa sementinha tem de ser colocada 

em alguma altura.  

Então o que me estás a acabar por dizer há certas coisas que se calhar eu faço com os 

meus alunos já explico algumas guidelines da acessibilidade sem dar por isso. Por acaso, as 

coisas que me estás a falar, do button 1, button 2, button 3… estava-me a lembrar por causa 

disso, é algo que eu falo muito com eles para que isso não aconteça, estás a perceber? Mas 

isso, por acaso, é algo que eu trabalho muito com os meus alunos. Ou seja, até não há… como 

tu sabes, não há regras para definição do nome dos componentes que estás a programar, não 

é? Pelo menos que eu conheça. Eu normalmente costumo utilizar e forçar os meus alunos a 

essa questão que estás a falar, estás a perceber? Fica “sair qualquer coisa”, “sair isto”, “sair 

aquilo”. Isso é algo que eu obrigo, mas por acaso não sabia que quando o software de 

acessibilidade que ia ler, estás a ver…? Eu pensei que ele ia ler a label que ficava no botão, ou 

seja, a propriedade da tag do botão. 

Opá, acho que sim, que é relevante fazer a recolha nesta fase, claro, claro. Por acaso, 

tenho uma fotografia tipo cartoon que eu costumo mostrar aos meus alunos, pela questão 

dos desenhos interfaces. E aquilo, na essência, é um baloiço, a metáfora com um baloiço. 

Depois aparece o que o cliente quer, o que o analista idealizou, o que desenho de interfaces 

desenhou, o que o programador idealizou. Depois o que o cliente queria e… É tudo 

completamente diferente. Um desformatava, o outro fica com um baloiço com um pneu, fica 

só as duas cordas. Por acaso, aquilo é muito engraçado, a forma de percebermos… aquilo são 
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sete ou oito quadradinhos de banda desenhada… Essa tem imensa graça e por acaso é muito 

divertido, de certa forma, aquilo acaba por ser um bocadinho aquilo que se passa. Isto só para 

dizer que toda a recolha de documentação, independentemente de seja ela qual for, é 

importante, tem de estar no projeto.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim, claro, claro. Adequadíssimos.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Isso… isso já é outra conversa. Que exequível, é… eu vou-te dar o exemplo, em termos 

de documentação: eu normalmente acompanho as turmas do curso de informática do 

agrupamento, na disciplina de Programação, do 10º ano ao 12º ano. Opá, uma coisa… eles 

têm, tu na altura não tinhas… na altura, tu andavas no Tecnológico, agora é um curso 

profissional, eles têm uma coisa no final do 12ºano, chama-se a prova de aptidão profissional. 

Têm de desenvolver um produto, como estão em Programação, 80 ou 90% deles desenvolvem 

programas de software, seja para móvel, seja para web, seja para aquilo que for, não 

interessa, e aquilo é uma apresentação pública, ou seja, o júri é constituído por elementos de 

fora da escola. Portanto, e o primeiro elemento que o júri tem contacto é o relatório. Ou seja, 

se a primeira coisa que o júri tem contacto é o relatório, o relatório se não tem qualidade… 

Ou seja, uma coisa que eu tenho de trabalhar desde logo desde o 10º ano, 11º ano, até mesmo 

miúdos que são bons para a área da programação, desenvolvimento, etc., é a questão da 

organização e documentação, estás a perceber? Epá, é uma luta constante. Aliás, eu chego a 

ter projetos, agora em 11º ano, que cerca de 20 a 25% da avaliação do projeto é só o relatório, 

independentemente daquilo que eles façam. Porque tem de ser assim para os forçar, senão 

eles esquecem. Então, o que acontece em muitos desenvolvimentos de software é que a 

documentação acaba por ser descurada, mas isso vai trazer problemas graves e complicados 

mais à frente. Porque sabes que, se as coisas não estão documentadas, depois um dia mais 

tarde queres voltar ao projeto e precisas de uma pessoa nova, que entra numa coisa qualquer, 

se não está documentado, acabou, ninguém percebe aquilo. É um bocadinho como o 

comentário do código. Ou seja, se vou pôr os meus alunos a comentar código… são duas coisas 

complicadíssimas. Duas não. Como estás a ver, já tenho muitas. Olha, é… mas três delas são 
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chave: é a documentação, documentar, não é, comentar o código e utilizar ferramentas de 

debug. Esse tipo de coisas… Mas hoje em dia tens ferramentas e algumas [impercetível] de 

desenvolvimento que são fantásticos, não é? E eles… é extremamente difícil. E isto não se 

passa só ao nível académico. Nós temos muitos alunos a estagiar em empresas, e aqui há dois 

ou três anos, eu convidei um responsável por uma equipa de desenvolvimento de software 

de uma empresa que é daqui de Leiria, que é a xxxx. Pronto e ele esteve a fazer uma palestra 

aos alunos. Ele por acaso deu-nos um exemplo de uma pessoa que eles tinham em Coimbra, 

aquilo era uma delegação. Opá, excelente programador, estás a ver? Fantástico. As cadeiras 

de código uma maravilha. Opá, só que requisitos e pré-requisitos e análises de sistemas nunca 

ligava nenhuma àquilo. Acontecia que quando chegava uma versão ao cliente, era enviada 

para trás. É o que eu digo aos meus alunos: nós quando estamos a criar software, não é 

software para nós. Isso é uma coisa que lhes digo a eles, “o teu interface pode parecer 

fantástico para ti”… “Até uma coisa que se fazia com um clique, tu fazes com dez cliques e 

esta está fantástico, e para ti é super fácil dez cliques, porque estiveste dias e semanas de 

volta desses cliques. Passas isso para mim ou para um colega teu e ninguém consegue utilizar 

isso. E depois, ‘opá, mas é tão fácil’ “. É tão fácil… E então, voltava à tua questão e dava-te a 

resposta: opá, isso é essencial. É exequível e deve ser obrigatório estar lá. Porque se não 

estiver lá… Se consideramos isso como mais um componente, essa documentação tem de lá 

estar. Até… vê-se o porquê, por que é que queremos isto? Porque se percebermos por que é 

que queremos isto, criamos um espírito na equipa para que as coisas se desenvolvam. Porque 

se não há uma justificação, por que é que estes gajos querem por aqui isto? 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, João, não. Quer dizer, que me lembre agora, não. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 
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Sim, claro, é. E sei a minha experiência… Começámos a falar agora, isto também está 

a ser um momento de aprendizagem para mim, mas claramente se a especificação do 

software estiver com todos os inputs que são necessários, as coisas estiverem descritas e que 

a fase seguinte vai ter de implementar isto, claro que depois na parte de desenho e de 

implementação de software, as coisas tornam-se mais fáceis. Ou seja, mais uma vez, vou um 

bocadinho à minha experiência. Ou seja… E este documento que mandaste tem a ver com 

essa questão do tipo de desenvolvimento de software. Ou seja, se as especificações foram 

feitas corretamente, a análise de sistema, perceber aquilo que queremos, estruturámos, tudo, 

em termos de interface e outras coisas mais, estruturas, bases de dados, etc., seja aquilo que 

for, e os vários componentes que queremos, e estiver lá tudo devidamente relacionado e os 

fluxos de informação, inputs, outputs, se tiver tudo especificado, evidentemente quando 

passa para a fase seguinte, seja numa equipa multidisciplinar, que vão ser outros a fazer, ou 

seja noutras situações, noutros contextos que é o mesmo a fazer, eu tenho “obrigação” de… 

não de validar, mas implementar o que está especificado. Se eu não tenho, na especificação 

de software… opá, há coisa… há bocado usaste uma palavra, que é o manco. E é claramente, 

as coisas já ficam mancas, mesmo que a pessoa que esteja na fase seguinte tenha essa 

sensibilidade… E depois, há outra coisa também importante, que é assumir as 

responsabilidades, ou seja, eu estou a desenhar e a implementar o software de acordo com 

aquilo que me foi dado pelos elementos da especificação, analistas de sistemas, pela análise 

que foi feita. Ninguém pode acusar ninguém de nada, “eu não estava lá”. Opá, e então se 

pensarmos em sistemas de desenvolvimento inteligente destas coisas, se não estiver lá na 

especificação, o sistema depois não vai implementar com certeza, não é? Essa questão que 

me falaste, do nome dos componentes, é uma coisa que debato muito com os meus alunos, 

eu não fazia a mínima ideia que tinha esse impacto em termos de acessibilidade.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Epá, lá está… tem a ver com a questão do know how e do conhecimento, penso eu, ó 

João. Eu aqui não te consigo dar uma resposta factual. Eu acho que deve conseguir, percebes? 

Pronto. Agora, se o consegue fazer, eu acho que sim, eu acho que consegue. Ou seja, se eles 

já estão rotinados para fazerem guiões de testes para outras situações, para outros contextos 
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por que é que não hão de conseguir fazer também um guião de testes, para o software de 

teste de acessibilidade para uma pessoa com deficiência?  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Eu acho que não, porque se está nos requisitos, tem de ser implementado. Não sei. 

Isto aqui, como tu sabes, a questão do desenvolvimento do software tem muitas variantes e 

variáveis e muitos inputs e depende muito do contexto em que ela está a ser feita, correto? E 

pode levar… e isso independentemente de ser acessibilidade, seja outra coisa qualquer, se 

está a consumir muitos recursos, percebes? E se o software não tem essa preocupação, e se 

o cliente não tem essa preocupação, e como tu sabes, quando uma software house diz que 

vai desenvolver um software à medida, durante aquele prazo, portanto, os contratos feitos, 

os valores feitos, são coisas diferentes. Por isso é que eu estava aqui a definir em termos da 

especificidade dos contextos, eu penso que não haverá uma normalização da resposta para 

todas as situações, porque elas são muito díspares. Eu acho que, se está na especificação dos 

requisitos, tem de ser implementada, correto? Se ela não está a ser corretamente 

implementada em termos de desenvolvimento do software, então o engenheiro da equipa 

que projetou e definiu o número de recursos e o número de pessoas que iam ser alocados 

para esta fase, falhou de alguma forma, certo? Quando todo o plano é feito, alguém é 

responsável em termos de definir e de alocar horas para isto, horas para aquilo, o recurso 

xpto, etc., etc., etc. Se ele à partida sabia que ia estar na parte da especificação e na parte de 

requisitos, já sabia que tinha X tempo, se havia coisas para implementar, tinha de ser 

implementado. Agora, se eu pegar naquilo que tu já me ensinaste desde o princípio da nossa 

conversa, a questão da acessibilidade, pelo contrário, não será digamos assim, um fator de 

consumo de mais tempo e de mais recursos, mas pelo contrário, vai ajudar em termos de 

desenvolvimento do produto. Mas como tu sabes, isso depende muito de todos os contextos. 

Uma coisa é estarmos a falar do desenvolvimento do software presente para ambientes 

Windows ou para ambientes iOS, para ambientes Android… Ou seja são massificadores, não 

é? Estamos a falar de milhões e milhões de utilizadores. Outra coisa é falar de um software 
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numa empresa de 20, 30, 40, 50 pessoas. Temos aqui muitos contextos diferenciados, em que 

pode chegar a um ponto em que se diz “epá, espera aí. Isto não está a correr bem. Nós 

tínhamos este projeto para acabar isto em 300 dias, ou seja aquilo que for, e tínhamos previsto 

só gastar não sei quantas unidades de capital, isto não está a correr bem, temos de acelerar o 

processo. O que é que podemos recortar aqui? O que é que vai fazer mais ou menos falta?”. 

Não quer dizer que seja a acessibilidade, até pode ser outras coisas quaisquer, João. Percebes?  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não, João. Acho que acabámos por resumir tudo aquilo que seria importante, a nível 

da questão que me colocaste. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Penso que sim. Eu falo pela minha experiência, qualquer coisa que eu queira 

experimentar em termos do projeto para os meus alunos, pronto… eu estou sempre a dizer, 

“opá, vocês são um bocadinho tudo. Vocês são analistas, vocês fazem análises de requisitos, 

vocês fazem bases de dados, vocês desenham interfaces, vocês desenham tudo e mais alguma 

coisa”. Mas a imaginar agora, agora queria que eles passassem a ter cuidado com as questões 

da acessibilidade, ou seja, eu tinha de produzir alguma documentação de apoio para lhes dar, 

percebes? Para eles se conseguirem orientar. Eu penso que uma empresa, com custos de 

escala, transpor em termos de uma escala micro para uma escala maior que seria a mesma 

coisa, que as pessoas que estão a trabalhar teriam de ter esses guiões de apoio para saberem 

exatamente o que teriam de produzir. Portanto, eu penso que seria essencial… ou seja, sem 

uma uniformização de documentação… e nós temos experiência em qualquer área da nossa 

vida, quando trabalhamos com equipas. Mesmo que sejamos só quatro ou cinco, nós 

queremos ter um discurso que seja um discurso uniforme. Se não definirmos regras, cada um 

acaba por dizer uma coisa e fazer uma coisa completamente diferente. 
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Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu acho que não. Pelo contrário, deve-se contratar. Ou seja… Se eu estou a levar isto 

a sério, eu [impercetível] uma empresa a fazer software, correto? Se a acessibilidade era algo 

que considerava importante entrar no meu projeto, fosse por que razão fosse, fosse uma 

análise do mercado, fosse o meu target public, seja aquilo que for… se eu quero levar isto a 

sério, era como estavas a dizer, aquela questão dos viés: se eu vou pôr, quem é que vai fazer 

o teste? É o fulano que está a desenvolver? É o fulano que não é cego e vou-lhe desligar o 

monitor? Como é que eu vou ter os feedbacks? Ou seja, se estou a desenvolver um software 

específico de acessibilidade, para este tipo de pessoa, com este tipo de deficiência, claro, tem 

de ser uma pessoa que venha ali e que vá fazer os testes. Penso que só funciona assim. Se não 

for assim… Já aqueles que desenvolvem, que não têm qualquer tipo de deficiência, seja ela do 

ponto de vista de cego, seja ela outra coisa qualquer, onde eles estão a testar o deles, com o 

monitor ligado e bem aberto, não conseguem ver as falhas que eles criaram… Não é? Quanto 

mais o tipo… e à partida uma pessoa faz uma coisa e não quer estar a assumir falhas, é 

humano. Até na cozinha… “epá, isto está salgado”, “não sinto nada salgado”, de repente 

começa-me a saber a salgado na boca, “ih, tanto sal!”, e a seguir vou beber água, mas quer 

dizer, não estava nada salgado… Não, aqui, estou completamente de acordo, uma pessoa quer 

testar, tem de testar para aquele grupo em específico, não é? Vou-te dar aqui um exemplo 

completamente disparatado: imagina que estou numa empresa que desenvolve jogos, para 

um público entre os 15 e os 25… epá, vou chamar um fulano com 70 anos para testar o jogo? 

Não faz sentido.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, não, João. Já está tudo.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 
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Epá, é a tal questão… eu acho que é essencial estar lá atrás, ó João. Como tu sabes, isto 

o mercado é muito volátil, ok? Eu estou a pôr isto num contexto de uma software house, que 

desenvolve o software de acordo com as normas, com os padrões, estás a perceber, João? 

Pronto. Não sou eu que faço uma app e que mando para a App Store ou para a Play Store ou 

coisa do género. Estou a falar desses princípios. Opá, e as pessoas vão saindo e vão entrando, 

correto? Ou seja, se há uma evolução do software… vou pôr este cenário: se entra um 

conjunto de pessoas para trabalhar naquele software… opá, se as coisas não estão na 

documentação, ou alguém me faz o clique e chama à atenção… Agora, para que isto seja, 

digamos assim, que haja uma garantia maior de que a acessibilidade lá vai continuar, as coisas 

têm de estar lá atrás. Senão, na próxima evolução, na próxima release, evidentemente que a 

pessoa que vem não vê lá documentação nenhuma, não faz a mínima ideia sequer… ou seja, 

à partida tem de ter uma ideia de que o software tem alguma acessibilidade, tem que aceder 

às API´s, a essas coisas todas, ao código, para fazer a natural evolução. Mas para dar essa 

garantia, para que isso aconteça, eu acho que é fundamental, fulcral, que a documentação lá 

atrás tenha sido incluída. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, João, era só.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Das várias coisas, sobretudo daquilo que fomos falando em termos das várias fases 

que vão sendo desenvolvidas, é a questão de as coisas estarem bem referidas, estarem 

documentadas, certo? Fazerem parte daquilo que são as linhas da orientação do software que 

se quer desenvolver. Sem isso, dificilmente as coisas conseguem depois evoluir para aquilo 

que nós queremos, e de acordo com aquilo que são os princípios do que o software deve ter, 

sobretudo no que diz respeito, digamos assim, a estas questões da acessibilidade. Portanto, 

se as coisas não estão lá, dificilmente vão funcionar.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 
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Sim, sim. Se ela não estiver lá plasmada, ou seja, se ela não estiver lá… “tatuada”, para 

ter um termo mais forte. Se ela não está lá, opá… como tu sabes, desenvolver software levanta 

tanta questão, não é, e… não quero dizer dificuldades, mas tanto desafio e tanta coisa tem de 

ser pensada, tem de ser testada e tem de ser verificada, epá, são inúmeras coisas. Hoje em 

dia é… estamos a falar de sistemas interligados e questões de segurança e questões de mil e 

uma coisas e do facto de serem plataformas… tanta coisa, não é? E se isso, e se isso não está 

lá plasmado, esquece. Mas é assim, eu falo dos pequenos exemplos que eu tenho com os 

meus alunos, estás a perceber? Por exemplo, uma coisa que eles detestam fazer, não sei se te 

lembras, na altura, é desenhar a base de dados de acordo com os princípios mínimos. Ao todo, 

tens em atenção, quando estás a definir aquilo, que cumpre com aquelas regras, para que seja 

eficiente, para que seja eficaz, para que seja funcional, não é depois quando tu estás a 

desenhar o interface para aquela estrutura de dados que tu vais corrigir seja aquilo que for. E 

muito menos quando estás numa fase de testes. Ou a coisa é bem feita de raiz, ou seja, ou 

está lá plasmada, ok? Pronto. Tu falaste-me agora há um bocadinho, e eu também agora 

despertou-me um bocadinho o interesse, porque eu tinha uma ideia diferente em termos de 

implementar acessibilidade, no que diz respeito à parte do software, não é? Eu agora percebi 

um bocadinho, com os componentes já existentes, etc… em termos de implementação e mais 

não sei quê. Mas se isso não é algo que está interiorizado nas pessoas, não é algo que está 

documentado, como estivemos a dizer aqui ao longo da nossa conversa, ora bem, está claro, 

como nunca mais será feito, vai lembrar a quem, não é? 

 

Anexo C21 – Entrevista 21 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Vamos lá ver, eu não tenho… como eu, de uma maneira geral, não me vejo confrontado 

com a necessidade de… ou melhor, eu não sinto as necessidades de acessibilidade como, por 

exemplo, uma pessoa que tenha uma deficiência qualquer, não é? Para essa pessoa, as 

dificuldades serão muito mais evidentes. Mas isto é uma coisa que me interessa e eu, por 
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acaso, uma das coisas que me entusiasmou quando o xxxx me falou nisto, é que isto é um 

problema que me interessa, porque é um problema importante e é uma coisa que vai muito 

para lá das tecnologias de informação. Nós vamos na rua e alguém que tenha dificuldade de 

mobilidade, aqui à volta da minha casa, vê-se grego para andar por aqui. Mas aqui, por 

exemplo, em Coimbra, vejo pessoal que não vê e que consegue andar pela cidade. E aqui noto 

que houve alguma preocupação recente, as passadeiras têm todas um sinal sonoro e isso é 

fundamental. E eu, curiosamente, isto é uma coisa que me interessa ao ponto de, para me 

tentar pôr na pele das pessoas, uma coisa que costumava fazer aqui há tempos era 

precisamente “então, deixa-me cá experimentar vendar os olhos e ver se consigo andar pela 

casa”. Tinha que fechar os animais todos num sítio, para não os pisar, e depois… epá, aquilo 

tem de ser uma coisa que requer uma habituação que demora algum tempo a construir. Eu 

diria que há uma grande falta de sensibilidade para estas questões, uma enorme falta de 

sensibilidade, e é, diria que a par dos testes, apesar de que os testes de software têm ganho 

uma maior visibilidade recentemente, são logo aquelas coisas que são cortadas quando se 

quer reduzir a quantidade de coisas a fazer. A acessibilidade é a primeira que cai. Antigamente, 

talvez, razoavelmente… aí há uns anos atrás, os testes também caíam, ninguém fazia testes. 

Quando eu comecei a programar, eu comecei a programar profissionalmente em 2003, e 

quando eu comecei, ninguém sequer ouvia falar em testes, a primeira empresa onde 

trabalhei… isto era uma coisa que me preocupava, a questão dos testes e não sei quê, porque 

achava que passar semanas inteiras agarrados ao debugger para descobrir uma coisa, era uma 

estupidez, nós devíamos arranjar um mecanismo… e as ferramentas também não eram o que 

são hoje, mas devíamos arranjar aqui mecanismos, e mesmo porque eles depois acabam… a 

necessidade de testar depois acaba por influenciar muito a forma como se desenha o software 

e como se implementa o software, muda até a forma como nós desenhamos, eu quero testar 

uma coisa, vou injetar as dependências dos meus componentes lá dentro, em vez de instanciar 

diretamente. A maneira de codificar muda completamente, para facilitar os testes, e muda 

para bem, o código fica muito mais legível e aquilo acaba por trazer para a superfície aquilo 

que, numa primeira abordagem, ficaria lá enterrado num [impercetível] qualquer. Se eu tenho 

aqui uma determinada lógica, eu poder-me-ia sentir tentado a enfiar isto ali numa linha, numa 

linha muito longa daquelas e perdida num [impercetível] grande, mas agora [impercetível] 

com uma série de parâmetros, então vou extrair isto para um [impercetível], para ser fácil de 
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testar. Então, a necessidade de se testar valoriza em muito a qualidade do software que se faz 

e acredito que se beneficiaria muito disso no desenho, principalmente, das interfaces gráficas, 

se se tivesse isso presente, mas das empresas todas por onde eu andei, não me lembro de 

uma única vez, em projeto algum, em que tenha havido a mínima preocupação em 

desenvolver aquilo de forma acessível. As maiores empresas onde trabalhei foram a xxxx, aqui 

em Coimbra, e a xxxx. A xxxx, mesmo por responsabilidade social, teria obrigação disso e de 

uma série de outras coisas que não aconteciam. Devo dizer, e já que o meu nome não vai ficar 

associado a isto, que a minha experiência na xxxx foi marcadamente frustrante. Eu acho que 

eles têm muito bom marketing, mas a prática é muito ruinzinha. Então, não gostei do método 

de trabalho, acho que existe… se a pessoa é, como eu me considero ser, uma pessoa criativa 

e que valoriza isso, a xxxx é o sítio onde a criatividade vai para morrer, chega lá e, pronto, 

acabou, deixa de existir, não há espaço para isso. Muitas vezes, as pessoas que estão nas 

posições de chefia ou liderança, são pessoas que, a maior parte delas, ou sempre trabalharam 

na xxxx, ou trabalham lá há montes de tempo e parece que nunca mais querem trabalhar em 

lado nenhum, e então são pessoas que fazem o máximo que está ao seu alcance para não 

tomar decisões arriscadas, decisões que possam comprometer esse objetivo de ficar lá até ao 

dia do apocalipse. Se houver alguma coisa, há que descartar para quem está lá há menos 

tempo. Então, juntarmos uma posição institucional, de estagnação, e depois a forma como 

isso se reflete em quem está abaixo, não lhe é dada latitude para inovar e experimentar coisas 

novas, aquilo depois transforma-se numa coisa muito pouco atrativa, pelo menos para alguém 

que tem o perfil que eu tenho. Um tipo vai para lá e morre estúpido, ao fim de algum tempo. 

Agora, devo dizer uma coisa: a xxxx é uma empresa grande e é muito heterogénea e eu não 

passei pelas áreas todas daquilo. Pode existir lá um esconso, onde trabalha malta supercriativa 

e supercontente, mas se existe, eu não conheci. As pessoas, individualmente, até podem ser 

muito sensíveis à questão da acessibilidade, mas eu não participei em nenhum projeto onde 

isso fosse sequer levantado como uma coisa a contemplar, ainda que de leve. As pessoas 

dizem isso, mas eu sou muito cético em relação à tradução disso em ações concretas. Acho 

que eventualmente isto mudará, mas mudará só através da via legislativa, ou seja, vai-se 

obrigar a que o software seja acessível. É também uma lacuna enorme ao nível dos cursos… 

eu ainda estou a terminar o curso, comecei a estudar quando tinha 18 anos, mas entretanto 

tive de começar a trabalhar e o curso ficou pelo caminho. Estou a tirar Engenharia Informática 
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no XXX, tiro à noite. Eu acho que existe uma falha muito grande, o meu curso tem uma cadeira 

disso… não é uma cadeira só sobre acessibilidade, é interface Homem-máquina, que toca, 

nalguns aspetos, nisso, mas é essencialmente usabilidade. Por acaso, nessa cadeira tenho 

creditação, quando mudei do outro curso para este, não a frequentei, mas falei lá com o 

pessoal, acho que toca na questão da acessibilidade, assim de uma forma muito leve, mas 

também a professora que dá aquela história é tão ruinzinha, que o pessoal tenta fugir de lá o 

mais rápido possível. Mesmo que seja dada alguma coisa de acessibilidade, ninguém liga. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Acho que sim. Até porque, como eu disse, nos projetos onde estive, não se mencionava 

sequer isso. Se não se mencionar, ninguém vai pegar nessa história, não é? Provavelmente, 

esse requisito é lá colocado só porque “epá, temos de elencar os requisitos deste projeto, 

arranja aí um modelo qualquer”… 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, sim, acho relevante. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Diria que sim, essa documentação deve estar facilmente acessível e, uma vez recolhida 

para um projeto, estar guardada e pode ser facilmente incluída neles. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 
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Não me estou a lembrar de nada, agora. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Se acho que pode cair? Acho. Se for a julgar pela minha experiência, cai esse requisito 

e vários outros. Especialmente se houver a perceção de que quem está do outro lado não tem 

propriamente a capacidade para validar se aquilo está acessível ou não. Especialmente se 

houver essa perceção, pode-se fazer umas coisitas assim, umas coisitas “ah, está aqui 

acessível, tem ícones grandes”, sei lá, qualquer coisa do estilo. Se houver essa coisa, mesmo 

que se diga… mesmo que o requisito não caia formalmente, mas na prática não é cumprido, 

se tiver a perceção que, do outro lado, eles vão cair que nem patinhos, está feito. Se coisas 

como o EndNote, que têm uma visibilidade enorme, falham, imagino as outras. Se numa coisa 

dessas, isso não está efetivamente implementado, o que é que não se passará por aí? Quase 

ninguém cumpre aquilo, a não ser que seja um software feito precisamente para ser utilizado 

de forma explícita por utilizadores com uma determinada limitação. Se não for isso, aquilo é 

tudo coxo. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Quer dizer, depende do detalhe da especificação… Se a documentação estiver ali, 

quem vai implementar aquela história, continua a precisar, se não estiver já familiarizado com 

ela, continua a precisar de o estar, portanto o facto de ter sido feita essa recolha no 

levantamento de requisitos poupa esse tempo, sim, mas não diria que em termos de 

implementação vá poupar significativamente, assumindo que quem vai implementar não está 

já familiarizado com ela. Lá está, depende como se interpreta isto, mas considerando que o 

que vem da fase anterior é só o facto de estar especificado, e eu deduzo que, na especificação, 

as medidas em si não estejam especificadas, a especificação é uma coisa relativamente 

genérica, no sentido de “olha, este software tem de ser acessível” e não entra em grandes 
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detalhes, porque depois existem as guidelines para a plataforma que vai ser usada. Se é isto 

que vem da fase anterior, eu diria que isto, em termos de implementação, não vai reduzir 

significativamente o esforço de implementar. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não. Pelo menos, que me esteja a lembrar assim de repente, não. Se me lembrar, já 

digo. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Eu nunca trabalhei muito na área de testes, por isso não sei propriamente que 

familiaridade é que as pessoas têm com as necessidades… com as questões de acessibilidade, 

ao ponto de serem capazes de elaborar elas próprias um guião. Eu diria que, de uma maneira 

geral, essa equipa não conseguiria, porque eu acho que essas pessoas não têm… quer dizer, 

eu acho que o pessoal que está nos testes tem, também, pouca sensibilidade, pouca 

familiaridade com o problema. Quer dizer, não me parece que a maior parte deles seja capaz 

de fazer. Até podem fazer um guião, mas se aquilo testa efetivamente estas questões de 

acessibilidade, tenho as minhas dúvidas. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Eu diria que, na maior parte das empresas, provavelmente. Porque, vamos lá ver, eu 

parece-me que existe pouca disponibilidade, a não ser em empresas maiores, eventualmente, 

mas pouca disponibilidade das empresas para terem em atenção as necessidades de uma 
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pessoa que tenha deficiência. Agora é de lei, mas a lei é o que está escrito, aquilo que se faz é 

diferente. Depois é fácil, se não se quiser contratar uma pessoa que tem uma deficiência 

qualquer, arranja-se uma desculpa qualquer, diz-se “não temos”… “a pessoa não reúne as 

condições para”… Podem alegar isso e é o que vão fazer. Eventualmente, isto pode ser uma 

realidade, a contratação, se se encontrar… portanto, a pessoa poderia fazer estes guiões e 

poderia eventualmente desempenhar outras tarefas, tendo em conta as suas dificuldades, 

não é? Mas sabes que a perceção que há é que, de uma maneira geral, é alguém menos válido, 

que é uma coisa que me custa… Calculo que já tenhas passado por isso. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Acho que é fácil de cair. É fácil fazer uma alteração qualquer num interface gráfico, 

sem ter grandes preocupações de que aquilo é coerente com o que já estava feito. Muito fácil. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Assim de repente, não me estou a lembrar de nada. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, como nós fomos falando… eventualmente, depois, hei de ter alguma coisa, mas 

só me lembro dela lá para amanhã ou coisa parecida. Se eu por acaso tiver alguma ideia que 

acho que é relevante… 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Diria que sim. Lá está, isto é daquele tipo de coisas que, se as pessoas não forem 

obrigadas, não vão fazer. Portanto, se não forem obrigadas, não são elas… pelo menos na 
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grande maioria, por iniciativa própria, que vai procurar isso. E se um ou dois procurarem, não 

são esses que vão sensibilizar o resto do pessoal do projeto para dar prioridade a essa história. 

Eu acredito que exista, numa primeira instância, um grande desconhecimento e falta de 

sensibilidade para estas coisas. 

 

Anexo C22 – Entrevista 22 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim, concordo. Eu penso que tem a ver com os custos inerentes a implementar 

ferramentas de acessibilidade em software, custos de trabalho humano e também dinheiro, 

porque eu vejo a acessibilidade, não é, como a funcionalidade de programa, e às vezes… 

pronto, dependendo de um budget que haja, para fazer uma determinada aplicação, não é, 

penso que às vezes, se calhar, corta-se em muita coisa, e penso que a acessibilidade, 

infelizmente, acho que é uma das primeiras coisas a não se pensar ou até se calhar a remover-

se. Eu acho que é uma funcionalidade, como é qualquer outra que se ponha numa aplicação, 

é para ser implementada dessa forma, não é? Agora, por exemplo, há funcionalidades que são 

obrigatórias, e pronto, neste caso não é obrigatório, mas dependendo do público-alvo poderia 

ser, não é? Teria de ser. 

Pode ser. Por exemplo, se for, se for uma aplicação tradução, não precisa de ter 

interface gráfica, por exemplo, podia ser apenas um botão, não é? Acho que é uma 

funcionalidade… pronto, ok, se calhar, sim, há uma… É assim, eu acho que é uma 

funcionalidade porque… pronto, ou então é o quê, é o software em si? Pronto, a minha 

questão é esta, é perceber o que é que está fora de uma funcionalidade, não é, de uma 

aplicação, quais são os requisitos, como é que ela deve funcionar, e pronto. Mas é assim, neste 

caso, eu considero que a acessibilidade é uma funcionalidade, como é, por exemplo, ter som 

ou ter interface gráfica, ou por aí fora, pronto. Mas não quer dizer isto, que eu esteja a dizer 

que seja uma funcionalidade, que é opcional ou não, isso é a minha consideração, apenas.  
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Eu acho que, na especificação de software, independentemente de ser implementada 

a acessibilidade, ou não, numa aplicação, deve obrigatoriamente estar, ok? Portanto, deve ser 

considerada. Deve ser definido o âmbito e perceber se aquela aplicação deve ou não ter uma 

funcionalidade… ou deve prever a acessibilidade. E no caso, pronto, pode-se assumir que não, 

não é? No caso de se assumir que não, alguém tem de responder para a frente, os custos 

inerentes a adaptar a aplicação e por aí fora, não é? Mas acho que deve ser colocada essa 

pergunta na fase de especificação de requisitos e só depois, se eventualmente for identificado 

que deve haver, que o software deve ser acessível, também é preciso dizer qual é o grau de 

acessibilidade que deve ter, não é? Porque pronto, um software… Por acaso, eu não conheço 

esta norma que menciona aqui, que é o WCAG 2.0, não é, e confesso que isto não é muito a 

minha área, mas eu penso que isto deve ter vários níveis de acessibilidade, porque existem 

pessoas com níveis diferentes, não é? E nós não podemos, acho eu, quem desenvolve 

software, deve ponderar também qual é a [impercetível] que deve ir nessa norma. Neste caso, 

é assim, neste caso penso que, se é para a web, nós, à partida, não temos um público-alvo 

definido, não é? Portanto, acho que deve considerar a acessibilidade.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade especifica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Está a dizer nessa parte da especificação de requisitos, não é? Se faz sentido, na 

primeira fase, fazer… eu acho que faz todo o sentido. Acho que sim. Até para identificar 

exatamente qual é o nível que se deve fazer ou, por exemplo, dizer que não, que aquela 

aplicação só deve ser utilizada com pessoas que não tenham esse… pronto, que não tenham 

problemas, ou que consigam usar sem a funcionalidade de acessibilidade. Ou eventualmente 

até dizer o contrário, que é uma obrigatoriedade, não é? Depende do público. Acho que aqui 

o que é fundamental é perceber qual é o público-alvo, não é? Mas muitas vezes nós não 

sabemos, por isso é que eu falei da questão de saber. Numa aplicação, nós, à partida, não 
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sabemos, não é? E acho que, nesse caso, deve ser tomada como um requisito obrigatório, 

como uma funcionalidade obrigatória, pronto, pelo menos, no mínimo dos mínimos, não é?  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Eu acho que sim. Porque é aí que nós vamos definir as necessidades ou os requisitos 

da própria aplicação. Podemos encontrar algumas barreiras, funcionalidades que não 

consigam… que tenham de ser alteradas, ou que tenham de ser melhoradas, dependendo da 

acessibilidade à aplicação e por aí fora. Mas acho que é bom, pelo menos numa parte inicial, 

e não é necessário que seja muito aprofundado, ter um bocado a ideia, porque acho que não 

faz qualquer sentido nós dizermos que vamos ter uma aplicação que vai suportar a 

acessibilidade, e depois nem sequer sabemos o que é que isso significa, não é? Porque apenas 

ter uma marca a dizer que o software é acessível, ou que tem uma funcionalidade de 

acessibilidade, acho que isso não é… do ponto de vista da engenharia, a mim não acho que é 

correto, deve-se tentar… Mas não é, porque eu acho que tenho visto alguns sites em que, 

efetivamente, tem essa menção, e depois não é. Às vezes, é mais uma questão de branding, 

para passar uma imagem, e depois acaba por não funcionar, não é? 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Eu acho que sim, mas deve-se definir o esforço, na minha opinião, para estudar esta 

questão. Porque acho que… ou seja, não devemos perder aqui um bocado o foco. Imaginado 

que nós vamos desenvolver uma aplicação, devemos estar focados nos objetivos da aplicação. 

E não é dizer que a acessibilidade seja uma coisa acessória, não é, mas não devemos, se calhar, 

tentar transformar, ou tirar o objetivo da nossa aplicação, para começar a focar nas questões 

da acessibilidade. Devemos é, por exemplo, nesta fase inicial, acho que devemos fazer o tal 

levantamento e tentar perceber qual é o estado, e depois, a seguir, é que tentamos perceber 

com a equipa, ou com quem fez a encomenda de software ou a empresa que está a 

desenvolver, por aí fora, com os stakeholders, tentar perceber se aquilo vai no sentido de 

incluirmos a acessibilidade ou não. Mas deve ser limitado, acho que deve ser um esforço que 

deve ser limitado, e não logo no início tentarmos dar mais ênfase à acessibilidade do que à 

própria aplicação. Acho que não faz sentido, se nós… ou melhor, essa tarefa só existe porque 
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o nosso objetivo primordial é desenvolver uma aplicação ou desenvolver um software. Por 

isso é que temos de adicionar, ou ponderamos adicionar, acessibilidade, e não o contrário. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

A única coisa que pronto… por acaso, já tenho alguma experiência e realmente é um 

facto, mas também nunca desenvolvi para web aberta, não é? Mas efetivamente é uma lacuna 

que, em 17 anos que tenho de trabalho, nunca fizemos essa parte que eu agora estou a dizer 

que acho que deveria ser feita. Ou seja, nunca sequer se questionou… pronto, porque 

partimos do pressuposto que a acessibilidade não é necessária, porque… mas efetivamente é 

uma coisa que acho que, se for questionada, as pessoas conseguem ter algum bom senso de, 

pelo menos, pensar se realmente vão avançar para implementação de requisitos de 

acessibilidade ou não. E mesmo no mundo académico também acho que é uma coisa que não 

se… não é abordado assim.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Eu acho que é sempre… se nós estivermos… eu estou a imaginar um projeto que esteja 

a decorrer, não é, e só a meio da parte… da fase de desenvolvimento, se alguém se vier 

lembrar de acessibilidade, acho que os custos vão derrapar e vai ter de se repensar muita 

coisa. Portanto, eu acho que sim. Até porque a escolha da tecnologia pode ser… acho que, por 

exemplo, na fase de desenvolvimento, a escolha da tecnologia, das plataformas, dos 

periféricos, pode ser muito dependente do que estava disponível ou não na especificação de 

software.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 
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Pode acontecer. Eu acho que aqui… pronto, pode acontecer isso, não é? Não estou a 

dizer que seja o que se devia a fazer, mas eventualmente… eu tenho um bocado a tendência 

sempre a pensar no mundo empresarial, porque eu trabalho no mundo empresarial, mas se 

um cliente… eu estou a imaginar um cliente a ver os custos a derrapar, por causa da 

acessibilidade, eu pressuponho que pode acontecer isso. Pode acontecer ele dizer que 

basicamente a acessibilidade seja para… O que eu estou a dizer é que, no mundo empresarial, 

nós temos sempre um cliente, não é, para quem nós desenvolvemos o software. E eu penso 

que pode acontecer isso, que é a questão de ele, imaginando que os custos começam a 

derrapar ou qualquer coisa assim, pode acontecer efetivamente que esta acessibilidade seja 

deixada para trás, não é? Não sei, mas pode acontecer. Não estou a dizer que seja o que é 

desejável, não é o que deveria acontecer, mas pode acontecer. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Eu acho que também… pronto, aí também deve haver sempre… acho que devia haver 

pelo menos sempre um envolvimento de algumas pessoas, porque acho que trazem sempre 

uma mais-valia. Não é? Pessoas com as necessidades, que ajudem a envolver pessoas com 

limitações, não é? E eu esqueci-me de dizer, na especificação de software acho que também 

deveria… O projeto devia ter um membro ou dois, ou pelo menos uma revisão dos requisitos, 

uma revisão na parte de desenvolvimento. Acho que não faz sentido… é assim, nós quando 

desenvolvemos software, acho que devemos desenvolver para o público-alvo, não é, e neste 

caso estamos a incluir pessoas com necessidades especiais, não é? Por isso é que acho que 

eles devem ser envolvidos em todo o processo, até na validação, na especificação e por aí 

fora. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

É assim, se tiver alguma ideia de como é que se faz e quais… pronto, eu penso que se 

houver conhecimento nessa parte, pode. Mas eu acho que não é o aconselhável. Eu acho que 

o aconselhável seria, como eu estava a dizer, envolver pessoas… pronto, eu acho que as 
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pessoas com… são stakeholders, não é, em todo o caso. Acho que devem ser incluídos na fase 

de validação e na elaboração de um guião de teste. Acho que podem estar… pessoas que não 

tenham esses problemas, podem estar a perder alguma coisa. E eu acho que este guião… 

pronto, aqui toca outras questões, que é, por exemplo… há pessoas com diferentes níveis de 

dificuldade. Por exemplo, eu estou a imaginar que, por exemplo, uma aplicação para o 

Sthephen Hawking, não é? Ou um guião de teste de software para o Sthephen Hawking, tenha 

de ser diferente de outra pessoa, que se calhar seja, por exemplo, um invisual, ou seja uma 

pessoa que tenha problemas auditivos ou por aí fora. Portanto, acho que há aqui realidades 

completamente diferentes. E também me parece muito complicado se calhar incluir… por 

acaso, eu confesso que não sei como é que se faz, mas também me parece um bocado 

complicado incluir este universo todo num sistema de testes, mas pelo menos as 

funcionalidades mínimas acho que deveriam ser garantidas, para grande parte dos cenários.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente?  

Sim, sim. E acho que devia ser como eu estava a dizer, por perfis de pessoas com 

deficiência. Ou então, por exemplo, “se forem pessoas com dificuldades auditivas, deve incluir 

esta parte no guião, se forem pessoas com deficiências visuais, outra, com deficiências 

motoras, outra”... Porque acho… e algumas até combinações, porque se for uma pessoa que 

tenha dificuldades de visão e auditivas, se calhar complica bastante mais.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Mas problemas como? De uma empresa em contratar… eu acho que… é assim se o 

objetivo for… eu acho que se o objetivo é nós elaborarmos um guião de validação de software 

para uma pessoa com deficiência, eu não vejo nenhum entrave em fazer testes, não vejo que 

haja um entrave em contratar essa pessoa. Antes pelo contrário, até acho que essa pessoa é 

uma mais-valia para este tipo de testes de software. Se o objetivo fosse esse, eu penso que 

não haveria problemas em o patrão gastar mais dinheiro. Agora, pode ser é um problema 

muito específico e, se calhar, uma coisa que não acontece com muita frequência. Mas penso 
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que se… imaginando que era um cenário com bastante procura, não é, que era feito bastantes 

vezes, ou quase sempre, eu penso que era uma área que poderia ser explorada.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, não.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Se não mantém, deveria manter, porque acho que é… faz parte do âmbito da aplicação, 

não é? A não ser que haja uma decisão a dizer que não deva ser mantida, mas acho que quem 

gere a fase de manutenção, deve olhar para a aplicação como um todo, não é, e continuar a 

evoluí-la nesse sentido. Mas se não houver documentação relativamente à acessibilidade, 

deveria haver, não é? Mas isso não é motivo para que uma equipa de evolução de software, 

só porque não está documentada uma funcionalidade, que não a continue a manter, não é? 

Isso faz parte, é dos requisitos, eles devem olhar para o histórico todo da aplicação e não 

apenas para a documentação.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, acho que também não.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não, acho que não.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu acho que nós… pronto, na minha opinião, nós não deveríamos ir por essa via. Eu 

acho que não é por estar lá que vamos ter mais aplicações com acessibilidade ou não. Eu acho 

que nós devemos ver isto é mais na mudança do mindset das pessoas, de quem… de clientes 

que encomendam aplicações, de quem desenvolve, de quem testa e por aí fora. Eu acho que 
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é mais nesse sentido. Eu acho que pode haver uma menção, mas pronto… se nós virmos aquilo 

como uma obrigatoriedade… eu não vejo isto tanto como uma forma, sei lá, legislativa, não é, 

em que sai uma legislação em que obrigue, por exemplo, imagine, um software de faturação, 

que é certificado e por aí fora, que a parte da certificação inclua obrigatoriamente a 

acessibilidade. Não vejo isso tanto por aí, vejo mais como uma mudança da mentalidade das 

pessoas, não é? Que vejam uma mais-valia nisso, até porque nós não sabemos nunca o nosso 

futuro, e eventualmente, até, por exemplo, estava a pensar na evolução de software: nós 

também evoluímos, não é? E a nossa vida também, ao longo da vida, nós também… mesmo 

pessoas que não têm deficiências, também degeneramos, alguns de nós começamos a usar 

óculos, por aí fora. E acho que podemos pensar também nisso, e até, cada vez, o software, 

hoje em dia, é usado por pessoas mais idosas, e acho que aí a acessibilidade também, embora 

não seja para uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que pode usar a acessibilidade. 

Agora, ver… ou melhor, eu acho que não iria acontecer nós termos aplicações com 

acessibilidade só porque está incluído no método de desenvolvimento de software, que é um 

passo no método de desenvolvimento de software. Não me parece que isso fosse acontecer.  

Isso acho que sim, isso acho que sim. Mas não… ou seja, acho que se deve falar, não é, 

mas sei lá… pronto, ok, no método… no método em si, acho que é mais… isto é mais uma 

componente opcional, eu vejo isto mais como uma… pronto, e falando mais na academia, na 

universidade, nos politécnicos, nas cadeiras, eu vejo isto mais como uma, sei lá, por exemplo, 

como uma computação gráfica, mais uma área, não é? Em que, se calhar, as pessoas nunca 

pensaram, e se calhar podem pensar que pode haver aqui uma cadeia de mais valor, não é? E 

acho que aí, convém, pronto… se calhar, os alunos que terminam a licenciatura, não é, como 

eu terminei, se calhar foi uma coisa que nunca, realmente, mesmo em cadeiras de 

desenvolvimento de software, especificação, requisitos, foi uma coisa que nós nunca 

abordámos realmente e desta forma passariam a abordar, sim, poder-se-ia mencionar, eu 

acho que sim. Eu acho que aqui é mais falar numa questão… acho que bastaria, por exemplo, 

quando se fala naquela questão dos stakeholders, o público-alvo da aplicação, quem é que 

são os utilizadores finais, poderia dizer que o utilizador final não é uma pessoa apenas, que há 

vários perfis de pessoas. Nós vemos isso até, sei lá, se estivermos a desenvolver não só 

software, mas qualquer… acho que em usabilidade e por aí fora. Por exemplo, eu tive uma 

cadeira de usabilidade, com o professor xxxx, e mesmo assim eu penso que nós não falamos 
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neste aspeto. Mas vejo mais isso não tanto na parte da especificação… na parte de 

desenvolvimento de software, não é tanto na engenharia de software, mas vejo mais estas 

questões numa vertente de usabilidade e de design e por aí fora, na minha opinião.  

 

Anexo C23 – Entrevista 23 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

É assim, o que eu posso dizer é que… obviamente, no meu dia-a-dia eu não sinto essa 

falta de acessibilidade. Eu só sinto falta dela porque, há uns anos atrás, de facto tive um aluno 

que me despertou para esse aspeto, e tenho vindo, desde então, de alguma forma, sempre a 

manter algum contacto e, às vezes, quando estou a ensinar os meus alunos a trabalhar em 

HTML, que ultimamente não tem sido o meu caso, mas muitas vezes chamo a atenção aos 

alunos para o facto de termos essa consciência, que é importante disponibilizar recursos que 

sejam acessíveis a outro tipo de utilizadores. Tenho consciência que estamos melhor, mas 

ainda há muito a fazer, certamente. Digo HTML, quando estou a dar HTML, ou CSS, ou 

Javascript, embora Javascript não seja fácil de ler, acho eu, ainda não é. Mas agora deixei de 

dar Programação e ficaram outros colegas meus a dar a parte da Programação. Estou a dar 

mais na área das redes, estou a dar o CCNA1 e CCNA2, da xxxx, na escola. Portanto, tem sido 

mais a minha área, ultimamente. Aí, essa área, eu acho que até deve estar completamente a 

zero, porque eles assumem que tem de ser tudo para pessoas que possam ver e possam 

[impercetível]. Os motivos passam por isso, por as pessoas não estares despertas. Na prática, 

eu acho que… quer dizer, isto é um bocadinho a sociedade, que acaba por ter uma 

preocupação geral do seu dia-a-dia e aquilo que não lhes toca, não sentem. O problema é que, 

se calhar, as empresas, as multinacionais que se deveriam preocupar e, nesta altura, se calhar 

têm algumas preocupações, mas não há grande… eu acho que não se dá a devida importância, 

porque as pessoas, se calhar, em termos de estatística, pode não ter tanto impacto quanto 

seja necessário na economia, sei lá, estou a falar de cor, sem saber muito bem valores e isso 

tudo, e acho que, se calhar, se não tem rentabilidade económica, às vezes não há 
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investimento, digo eu. Eu tenho esta ideia porque essas multinacionais têm de ter um 

mercado muito mais abrangente, porque de facto é para todos, e percebo isso. Aqui, se calhar, 

expliquei-me mal, ou seja, aquilo que quero dizer é que, se calhar, as multinacionais podiam 

fazer… sei lá, como há um WebSummit, por exemplo, devia-se fazer, de vez em quando, algo 

que chamasse a atenção para um conjunto de empresas, porque se calhar as pequenas 

empresas, o seu nicho de mercado é mais pequeno e acabam por não pensar que o meu 

software e aquilo que eu estou a produzir vai abranger ou pode ser interessante a todos os 

utilizadores, não é? Aquilo que eu estava a dizer é que, se calhar, o que as multinacionais 

podiam fazer era dar alguma visibilidade, importância, porque pode ser que as outras 

percebessem, de facto, que isso é importante. O problema é que, às vezes quando se está a 

desenvolver um determinado, penso eu, as pessoas não pensam… não sei se isto faz sentido, 

vou pensar num interface simples, ou pensar num interface, uma das coisas que me lembro 

de chamar a atenção aos alunos, na altura, quando dava Visual Basic, era que eles tinham de 

pensar no foco do… e trabalhar com o teclado. Mas isso é um aspeto que as pessoas, se calhar, 

quando estão a desenvolver software, nem sequer se preocupam se funciona com o teclado 

ou não, porque intuitivamente vamos todos precisar de um rato e à partida será um rato 

[impercetível]. Estes exemplos são meramente académicos, de chamadas à atenção que 

devemos para os alunos, no desenvolvimento de determinados softwares, porque nós não 

sabemos quem vai utilizar, à partida, e isso é do básico. Às vezes, há softwares em que nem 

sequer funcionam as teclas. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Pode ter impacto, desde o início, se calhar, às vezes, aquando da parte da execução, 

dos pré-requisitos, não é, de ver o que é necessário. Porque é assim, se calhar, há mais 

cuidados a ter que não se teria de pensar, anteriormente. Pode ter, evidentemente, algumas 

implicações financeiras, mas também, se calhar, se pensarem nas implicações logo no início, 

podem também depois pensar no retorno, não é? Portanto, eu penso que se o meu público-

alvo, que não sei muito bem qual é… quer dizer, quando há a necessidade do desenvolvimento 
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de um software, à partida, sabemos, há um levantamento, um estudo do mercado, mas nesse 

estudo, nesse mercado, pode haver alguns utilizadores que precisem de determinadas 

especificações. Ora, se eu estiver a refletir acerca disso, numa fase inicial, depois posso ter o 

retorno e isso será com certeza importante. O problema é que às vezes pode não se pensar 

nisso. Atualmente… aliás, há bocadinho referias que as pequenas e médias empresas, às vezes 

há algumas que desenvolvem software, não pensam nisso, mas pode ser, neste momento, 

fator de diferenciação. Cada vez mais se fala em inclusão, mas… fala-se, não se age. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

É assim, eu acho que sim, quer dizer, se eu estou a pensar no desenvolvimento de 

determinado software, qualquer software que seja, independentemente do tipo de software, 

se uma das minhas preocupações terá de ser a questão da acessibilidade, é óbvio que eu vou 

ter que investir e refletir nisso tudo, nessas fases… nesta fase, eu penso que é importante ter 

em conta isso. Quer dizer, não é depois, a determinada altura, sei lá, fazem o levantamento, 

fazem o orçamento, o que é necessário em termos de hardware, etc., software, o que é que 

vai ser… mas depois, se eu não pensar na questão da acessibilidade nesta parte, 

provavelmente até pode ficar esquecida. Digo eu, não sei. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Pois, quer dizer, convém, é um bocadinho o que estávamos a referir… pelo menos 

perceber o que é que há e ficar já com a estrutura, perceber o que é que eu depois vou precisar 

para fazer a aplicação em concreto, numa determinada fase, mas penso que será necessário 

fazer esse levantamento, penso que sim. Aliás, se eu estiver a pensar, a desenvolver uma 

determinada fase e estiver a refletir em tudo o que é necessário na especificação do software, 

se essa é uma necessidade que o meu software vai ter, ele tem de vir elencado e referido 

nesta fase, acho eu. Não sendo especialista da área, mas penso que é obrigatório. 

E no que toca à sua exequibilidade? 
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Eu acho que tem de ser. Se nós estamos a pensar, acho que forçosamente tem de ser. 

Então, a fase de especificação tem que obrigatoriamente lá estar, não vejo outra forma. Eu 

acho que isto é tão óbvio, João, e tu já me conheces… Quer dizer, se eu estou a desenvolver 

um determinado produto e tenho de ter atenção a estas especificações, na minha perspetiva… 

e repara, eu sou uma leiga no desenvolvimento de software, mas penso que é essencial estar 

nesta fase. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, a única coisa que eu acho nesta fase que as pessoas têm de ter bem a noção 

penso que será na fase… é especificação, mas já têm que ter uma ideia do que existe no 

mercado em termos de norma, de referências, para desenvolver um software que seja 

acessível. Também penso que já será importante nesta fase ter a noção do que é que o 

mercado oferece em termos de facilitar o desenvolvimento de determinado software. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Quer dizer, não faz sentido completamente nenhum, isso. Se um dos meus objetivos 

será esse, não faz sentido deixar de parte, eu tenho é de acompanhar todo o processo e 

perceber o que é que está a tornar a situação difícil ou perceber o que é que eu posso fazer 

no sentido de melhorar. Porque isso, é assim, a nós… e isso tem a ver com todos os entraves 

que nós vamos ter na vida, vamos ter de perceber como é que vamos superar esta situação. 

Portanto, se eu tenho na minha especificação, tenho os requisitos, a documentação, tenho 

tudo, quer dizer, na fase do desenho e implementação, vou dizer assim “epá, isto afinal dá 

muito trabalho, vou deixar isto para o canto”? Não sei, tudo dá trabalho, na vida. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 
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Aquilo que eu acho de facto é que se nós já tivemos todo este trabalho inicial, a fase 

do desenvolvimento, não é, e a fase da implementação, não se pode deixar que as coisas 

caiam em saco roto, digo eu. É assim, não sei se será mitigado ou não… O que eu acho é que, 

se tu fizeres um bom trabalho, e estou a pensar em termos práticos… vou se calhar voltar um 

bocadinho atrás na resposta que te vou dar: se eu fiz a parte da especificação de software, 

estou a pensar na sua execução, em termos de utilizadores, todos os utilizadores que vou 

abranger e aquilo que eu pretendo, tenho tudo registado, tenho feito o levantamento, 

identifiquei, inclusivamente, de que forma vou trabalhar e o que é que eu vou seguir em 

termos de norma, em termos… fiz um estudo prévio, percebi o que é que… então, eu não 

posso, nesta altura, penso eu, não devo, nesta altura, deixar as coisas abrandar porque acho, 

sei lá, que já fiz todo o processo anterior. Eu acho é que na fase do desenho e implementação, 

eu vou ter que acompanhar, se eu tenho o levantamento, vou ter que perceber o que é que 

eu, um bocadinho na teoria, tinha, para a parte prática. Então, não posso deixar passar. De 

maneira nenhuma me parece que… eu acho que será… pronto, estou a ver uma 

implementação final, eu acho que tem de ser um processo continuado. Quer dizer, eu fiz o 

levantamento, mas depois a parte da implementação requer um conhecimento prévio, sei lá, 

do que é que existe, que APIs posso utilizar, que forma posso implementar, que normas estão 

regulamentadas e eu posso especificar na parte do desenho e da implementação. Portanto, 

eu acho que não posso, de maneira nenhuma, não acompanhar na mesma o processo ou, sei 

lá, deixar… Mas sim, com certeza, o que foi feito na fase anterior ajuda, sim. Aliás, a ideia era 

essa. Por isso é que eu acho importante a fase inicial, porque pelo menos fizemos um 

apanhado geral do que preciso, depois vamos, na parte de implementação do desenho, pegar 

no que já foi feito e retomar e evoluir o processo, pronto. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

É assim, eu acho que na implementação e desenvolvimento… aliás, eu acho, mas isto 

parece-me que é o normal no desenvolvimento de software, todas as partes estão ligadas, 

pelo menos deveria ser assim, certo? Há situações que nós achamos, em determinada altura, 

que funcionam e, às vezes, há uma revisão, não é, pode haver a revisão. Mas há uma relação 



 

310 
 

com os processos e claro que nós podemos voltar atrás e ver o que se pode mudar, mas há 

uma relação no desenvolvimento de software. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Não, eu acho que não. Eu já tentei isso, aqui há uns anos, e desconfio que teria muito… 

eu já tentei, já tive… não sei se ainda se utiliza, mas eu lembro-me que instalei o [impercetível] 

e às vezes, no meu iPad, ativa a opção Voice Over e há ali coisa que são demasiado rápidas 

para nós. Mas eu não sei, porque é assim, eu não se conseguiria, por exemplo, pôr-me na tua 

pele, na pele de uma pessoa que não vê, a 100%. E será que alguém pode? A não ser que seja 

um especialista de longa data, porque isto, quer dizer… não sei. É uma resposta muito difícil, 

João. Não acredito que haja ninguém que consiga ver normalmente e que se consiga pôr na 

pele de uma pessoa que não vê. É muito difícil, ou tem de ter muita prática, com muita prática, 

porque se for de início, se for numa fase inicial, penso que será difícil. Só com muitos anos, 

mas olha que eu acho que é difícil. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

O que eu acho que poderia haver é um documento validado com alguém com algum 

tipo de deficiência, e aqui qualquer tipo de deficiência, até porque a deficiência não é só 

visual… Aquilo que eu acho é que, de facto, se houver um documento, tipo uma checklist, não 

é, um documento de verificação em que, ok, eu, como pessoa, vejo normal, mas sei que para 

validar um software tenho de cumprir este, este e este requisito, porque isto foi um feedback 

dado e é um feedback validado por alguém com essa deficiência, tudo bem, posso tentar ver 

e acho que isso é importante no processo. Aliás, até acho que podíamos ter pessoas com essas 

mesmas deficiências no processo. Se a ideia fosse desenvolver uma coisa que alguém 

pretende que seja para todos, podem ter, eventualmente… ou convidar pessoas com essas 

deficiências, essas ou seja lá o que for, para poder validar o produto. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 



 

311 
 

A empresa pode ter essa dificuldade, ou pode eventualmente, sei lá, até ter 

mecanismos para, em determinada fase do software, ter pessoas… pode ter uma solução, até 

pode não ser alguém contratado a tempo inteiro, mas poderia ter um mecanismo que, a 

determinada altura, pudesse incorporar o projeto de pessoas com essa deficiência, e poderia 

encontrar uma solução para isso. Não sei se o faz ou não, mas poderia, com certeza, e 

legalmente poderia fazê-lo, até há mecanismos destes, em que há pessoas que só intervêm 

no processo de desenvolvimento de software ou seja lá o que for, só em determinada altura. 

Portanto, a empresa pode ter essa mesma perspetiva e fazer exatamente o mesmo, contratar 

alguém nessa mesma altura, “ok, nesta altura é necessário, em determinada fase, na fase Y, 

preciso destes e destes utilizadores finais, para testar a aplicação”. Ok, muito bem, então 

vamos encontrar essas pessoas, com quem trabalhar. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, aqui eu só acho… e nós estamos aqui a falar disto assim quase a parecer um mar 

de rosas, mas eu sei que, às vezes, as empresas têm muita dificuldade em fazer estas coisas, 

e que se calhar os processos na realidade não são tão simples quanto eu os estou aqui a 

delinear, mas também não deviam ser tão complicados, deviam ter essa vontade e seguir esse 

caminho. O problema é exatamente que as empresas… o que eu estou a florear aqui é que é 

tudo muito nítido, deveria ser assim, mas depois as empresas metem todos os entraves. 

Primeiro, não facilitam… porque depois é assim, “ah, estou a fazer isto”, mas eu tenho 

consciência que depois não se facilita. Quer dizer, é como eu pensar, às vezes, sei lá, nas 

próprias entradas… que agora não acontece, mas nas próprias entradas do autocarro, ainda 

aqui há uns anos que não eram, por exemplo, facilitadas. Ainda há uma série de situações, 

quando as pessoas constroem edifícios novos, completamente inacessíveis. Isto nós podemos 

dizer, mas se as pessoas não tiverem boa vontade ou encontrarem uma solução… eu estou a 

lembrar-me da situação de, às vezes, construções que são novas e que não se pensa em 

determinadas coisas, porque não se pensa, é normal, não se pensa e não precisamos… e 

vamos pensar mesmo nas pessoas mais velhas, nas mais idosas… Socialmente, não se pensa 

nisso, as pessoas não pensam que vão chegar àquele patamar ou àquela situação. 
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Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Se queres que te diga, depende do impacto… estou a pensar em termos económicos, 

depende do impacto que ela pode ter ou não. Porque se for importante para a continuidade 

do produto, até podem ter em atenção, mesmo que eventualmente não esteja lá, porque 

estão a fazer manutenção e podem saber do impacto, mas às vezes, na atualização, pode 

correr o risco de ser esquecida, acho eu. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Acho que não, quer dizer, a parte da evolução ou a parte da atualização… eu acho é 

que se, de facto, a solução mais fácil num software, se quer manter determinadas 

características, o ideal é relembrar, porque as pessoas facilmente se esquecem que aquilo tem 

aquelas características, se não tiver um impacto visível, para mim, o ideal, talvez seria haver 

alguma referência da questão da acessibilidade. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Acho que não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu acho que sim. Porque é assim, nós, às vezes, não queremos ser obrigados, mas se 

não formos obrigados, também não fazemos. Portanto, a obrigatoriedade, às vezes, em 

determinadas situações, até pode ser saudável e dar jeito. Penso que há coisas que, às vezes, 

nós não queremos por imposição, mas só funcionam por imposição. 
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Anexo C24 – Entrevista 24 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo, obviamente que concordo. Aliás, parte dos motivos até já os confidenciei 

aqui: a dificuldade em justificar investimento por parte das empresas produtoras de software; 

muitas das vezes a ideia que temos do público-alvo; a dificuldade em manter o software e a 

documentação perfeitamente alinhados, ou seja, eu desenvolvo um produto para utilização 

geral, mas obviamente para eu garantir a acessibilidade, em cima dessa utilização geral, há 

sempre especificidades. E o João está familiarizado com o WCAG, sabe que há ali 

especificidades que é preciso manter. E nem sempre é fácil garantir essa manutenção. São 

alguns pontos que me ocorrem, assim. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Eu diria… terá impacto se isso for um requisito do cliente. Diria mais nesse sentido. 

Obviamente, se um cliente me indica que a acessibilidade é um ponto importante, nem sequer 

o critério de aceitação estaria completo se não incluísse a acessibilidade. Ou seja, toda a 

bateria de testes que seria necessário fazer, teria de cumprir também os critérios de 

acessibilidade que forem definidos. Por isso, obviamente, se for um requisito do cliente, e se 

isso estiver na especificação, a não ser que a empresa de software tenha um método de 

trabalho muito estranho, o software não passaria o crivo de QA, de quality assurance. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim, claro que sim. Porque nesta fase de análise de requisitos… claro que ainda não 

estamos a lidar com os desafios técnicos que depois a implementação desses requisitos 
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implica, mas pelo menos, mais que não seja, para que haja awareness do impacto que isso 

tem. Eu falo pela experiência pessoal que nós temos aqui na empresa, nós trabalhamos de 

acordo com a metodologia ágil e quando eu defino um determinado requisito, esse requisito 

é imediatamente estimado, ou seja, eu defino que tenho esta funcionalidade que quero 

implementar, o objetivo final dela é este… ou seja, nós fazemos uma especificação, embora 

de alto nível, mas fazemos uma especificação do resultado que se pretende obter com aquela 

funcionalidade, e depois temos um comité que vai estimar aquela user story, aquela feature. 

E para eu conseguir estimar, tenho de ter pelo menos alguma ideia de quais os desafios 

técnicos que se vão… com os quais vamos ter de lidar para implementar aquela 

funcionalidade. Portanto, se eu não souber à partida que implicações técnicas é que eu tenho 

de ter em consideração para uma determinada plataforma, para implementar aquele 

requisito, também não consigo estimar corretamente o trabalho que vai ser necessário fazer. 

Por isso, eu diria que sim, é importante essa documentação em conta. Depois de existir, 

convém depois apurar se a documentação não evolui, também, não é? E garantir também que 

toda a gente está ciente de que essa documentação existe. Porque quando trabalhamos numa 

empresa muito grande, é muito fácil que a informação não se dissemine como deve ser. Mas 

claro, obviamente, recolha de documentação, desde que seja garantido que essa 

documentação é mantida de forma atualizada, parece-me pelo menos que seria o mínimo 

exigível, não é, para ter condições para conseguir enquadrá-la no desenvolvimento, não é? 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim. Até atendendo ao que falámos anteriormente, eu diria que sim. Não quer dizer 

que sejam as únicas fases em que façam sentido estar, mas que devam aparecer já nestas 

fases, sim. Embora, novamente, a minha experiência aqui no meu trabalho é um pouco 

dinâmica, ou seja, a análise ou a definição de requisitos não está estagnada no modelo 

waterfall, não é? Nós usamos o Large Scale Scrum, ou seja, temos scrum of scrums, temos 

equipas que trabalham o seu núcleo com os seus próprios sprints, depois de dois em dois 

meses… aliás… sim, de dois em dois meses, fazemos uma espécie de apanhado do trabalho 

geral. Mas no essencial é uma metodologia ágil, como muitas outras. Mas respondendo outra 

vez à pergunta: sim, acho que é adequado que a acessibilidade que surja… e a preocupação 
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com a documentação que descreve as plataformas para as quais vamos desenvolver, que 

surjam nesta altura, sim.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Considerar a acessibilidade e… Eu acho que sim. Pelo menos, assim de repente, não 

estou a ver que desafios é que se possam colocar que impeçam de serem consideradas nesta 

fase. A não ser os do costume, não é? Recursos, sejam eles da ordem financeira ou pessoal. 

Esse é o condicionalismo do costume. Mas tirando isso, não estou a ver nenhuma limitação.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não. Penso que não.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Ok. Estamos a falar de documentação que nos é dada pelos fornecedores, ou seja, a 

Microsoft no caso do Windows… Documentação oficial, não é? Eu aí diria que depende do 

critério de importância do requisito. Como há pouco falámos, se ele for mesmo um critério 

importante para o cliente, não há volta a dar. Por isso, é como eu digo, depende da 

importância que é dada. Não há uma resposta unívoca a esta questão, depende deste fator. 

Porque… aliás, nós aqui deparamo-nos com isso. Nós, como disse há pouco, nós estimamos o 

nosso trabalho e temos uma ideia de qual vai ser o esforço que aquilo nos vai dar. Mas não 

são raras as vezes que depois, no momento de implementação, ou porque há coisas que não 

previmos, ou porque os desafios técnicos são maiores do que o esperado, e as coisas dão mais 

trabalho e levam mais tempo, e às vezes temos spillover de funcionalidades para os outros… 

O spillover é quando eu tenho um sprint, por exemplo, de dois meses… um sprint daqueles 

grandes, um sprint que nós chamamos sprint de produto. Eu disse “quero fazer estas dez 

funcionalidades”, depois distribuímos isso pelas equipas, as equipas começam a esmiuçar 
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cada uma das funcionalidades a implementar. Mas quando chegamos ao fim dos dois meses, 

há funcionalidades que não estão implementadas, elas vão fazer spillover, ou seja, vão 

derramar para o sprint seguinte. Ou seja, na realidade, eu tinha dito “isto leva dois meses”, 

mas afinal eu preciso de três ou quatro. Portanto, o que eu quero dizer é que se isso acontece 

com outros requisitos técnicos, se o requisito da acessibilidade também for importante, vai 

dar no mesmo, ou seja, pronto… se é importante e tem de ser feito, olha, trabalha-se com a 

data, em vez de entregar agora, entrego daqui a um mês.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Diria que talvez seja residual essa mitigação. Isto por quê? Porque o grande impacto 

que a consideração da acessibilidade tem é precisamente na implementação. Isto na minha 

opinião pessoal, não é fundamentada no trabalho do dia-a-dia, porque, pronto, da experiência 

que aqui temos, não consigo… Mas se considerarmos… ou seja, o awareness que a 

documentação nos dá pode consumir algum tempo, mas não é por aí que vamos escalar o 

tempo de desenvolvimento para o dobro. Mas é assim em todo o trabalho extra que tem de 

ser feito no desenvolvimento que vai ter mais impacto no projeto. Podemos é dizer que se 

não tiver a documentação de referência, vou andar ali um bocado a navegar, a tentar que o 

meu produto seja acessível. Se eu tiver alguma orientação para essa documentação, pelo 

menos consigo ser mais metódico na forma como abordo a acessibilidade. Pronto, se é por aí, 

sim. Agora o esforço, ou seja, sendo pragmático e direto… o custo acrescido de ter a 

acessibilidade no produto não depende só de ter a documentação. Aliás, se eu tiver a 

documentação, o meu custo do desenvolvimento vai aumentar ainda assim. Ou seja, a ver se 

eu consigo alinhar o meu raciocínio… Portanto, se eu tenho a documentação que serve de 

guia para eu implementar a acessibilidade, obviamente que tenho aí algum ganho no esforço 

ou no tempo que eu vou levar a desenvolver, é certo, porque estou a ser orientado, sei o que 

tenho de fazer para cumprir o critério A, B e C. Aí estou perfeitamente alinhado com essa 

ideia. Agora, mesmo assim, tendo a documentação, o desenvolvimento de um produto que é 

acessível versus um produto que não é acessível, tem um esforço bastante considerável na 

sua implementação. E é isso que quero dizer, mesmo tendo documentação não consigo 
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mitigar o esforço adicional. O meu raciocínio é um pouco por aí. Portanto, respondendo à 

questão da forma mais simplista: tendo a documentação, obviamente mitiga parte do esforço 

adicional que teria de ter na implementação de acessibilidade. Pronto, acho que é mais… acho 

que é mais nesse sentido que o João me estava a colocar a questão.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não, não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Pergunta complicada. Eu diria que para o grosso das empresas de desenvolvimento de 

software, a resposta era mais de “tem de”. Mas o que quero dizer… deixe-me cá… como é que 

eu hei de lhe responder a isto? Em teoria não. Ou seja, porque se as pessoas não estiverem 

cientes das dificuldades que quem precisa de interfaces acessíveis tem, talvez tenha 

dificuldade em conseguir validar se a interface cumpre o que é necessário. Embora… O que eu 

ia dizer… embora se nós temos, já na fase da especificação, e se temos na documentação de 

fornecedores, alguma orientação do que deve ser feito para garantir a acessibilidade, então 

eu diria que, com base nessa documentação e nos critérios de aceitação que foram definidos 

para os requisitos, as equipas de qualidade de software deveriam ser capazes de pegar nisso 

e especificar… fazer especificação dos testes. Nós aqui é assim que trabalhamos, ou seja, 

tenho os meus critérios de aceitação e para além, obviamente, de toda a qualidade de isenção 

de bugs, o que nós fazemos é validar se as nossas funcionalidades cumprem esses critérios. 

Portanto, se nos cingirmos a isso e se assumirmos que os nossos critérios de aceitação dos 

requisitos são exaustivos o suficiente para cumprirem aquilo que o software deve ter em 

termos de acessibilidade, então aí sim, diria que qualquer pessoa de QA estará apta para 

especificar esses testes. Tudo vai da completude da especificação do requisito, porque a 

especificação do teste está sempre condicionada a isso, pelo menos na nossa metodologia de 

desenvolvimento. Agora, se for uma especificação empírica, aí sem as pessoas estarem mais 

cientes das dificuldades, é mais complicado. E era isso que queria dizer há pouco, entendem, 
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João? Ou seja, se eu não tiver uma especificação que me suporte… se eu não tiver uma 

especificação do requisito que me suporte bem a especificação dos testes, ou seja, e se eu 

tiver apenas de fazer testes exploratórios ou testes empíricos da interface, sem eu estar 

ciente, por exemplo, das dificuldades que uma pessoa invisual tem para ler… seja com leitores 

de ecrã ou como for… Pronto. Percebe o que quero dizer? Ou seja, se não estiverem cientes 

dessas dificuldades, não conseguem fazer o teste convenientemente. Por isso é que eu digo, 

se não for essa via, então a especificação do requisito tem de ser muito completa.  

Mas então isso leva-nos a outra questão, que se calhar até se enquadra ainda na fase 

de desenvolvimento de há pouco, que nem me ocorreu, mas que é muito pertinente: são os 

testes de usabilidade. Se… e isto não está… pode não estar enquadrado na fase de validação, 

ou seja, na fase de testes de qualidade, porque nós aqui… eu estou sempre a falar aqui da 

nossa experiência daqui, porque é aquela que é mais recente… Mas o que eu ia dizer: nós 

tentamos, em tudo o que seja funcionalidade tenha interface com o utilizador, nós tentamos 

sempre enquadrar pelo menos duas fases de testes de usabilidade com stakeholders. Podem 

não ser os utilizadores finais, porque nem sempre temos acesso a eles, a nossa base de 

utilizadores é reduzida, porque é um produto corporate, mas pelo menos temos as pessoas 

que são mais próximas dos utilizadores, que nos auxiliam na validação das interfaces. E 

novamente, se a acessibilidade é um requisito importante, então na fase de 

desenvolvimento… ou seja, eu digo na fase de desenvolvimento, porque é aí que ainda 

conseguimos mudar coisas, não é? Então, na fase de desenvolvimento, temos 

obrigatoriamente de enquadrar testes de usabilidade com os utilizadores que, pronto, 

padecem dos problemas que estão a ser endereçados por essa acessibilidade, não é? Aliás, eu 

sou aqui um grande promotor, tento ser um grande promotor, na medida do possível, do user 

centred design, não é? O design centrado no utilizador. Para aplicações para massas, esse 

trabalho é muito mais simplificado. Ou seja, um Instagram ou um Twitter, que têm uma base 

de utilizadores de milhões, é mais fácil conseguir ter uma amostra representativa de 

utilizadores. Por exemplo, eu há bocado estava-lhe a dizer que nós aqui, as preocupações com 

a acessibilidade são mais secundárias do que com uma aplicação desse género… nem é tentar 

justificar nada, mas por exemplo, nós, em cada cliente, temos seis a dez utilizadores, são 

analistas, são gente de decisão, que toma decisões. Ou seja, é um espectro de utilizadores 

relativamente reduzido. Se estivéssemos a fazer uma aplicação para as massas, 
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indiscutivelmente que a acessibilidade seria uma das preocupações de topo. Porque, por 

exemplo… vou-lhe ser sincero, espero que nem me leve a mal esta observação, mas eu se 

calhar vejo muito difícil que tenhamos uma pessoa invisual a utilizar o nosso produto. Porque 

o nosso produto, quer dizer, é análise de gráficos, análise de tabelas, de alertas… E depois não 

é só isso. Até imaginando que, na nossa base de utilizadores, um em cada 100 até poderia 

beneficiar da acessibilidade no produto, novamente vai tudo dar aos euros, não é, e aos 

cifrões. A questão é que, do nosso lado, da empresa que desenvolve o software, depois não 

consegue ter retorno do investimento que faz ao trabalhar para esse 1%. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Bem, tudo vai da cultura da empresa, mas eu diria que na maior parte das empresas 

com um mínimo… já nem digo responsabilidade social, que aqui é… se é preciso e há, não 

estou a ver qual é que possa ser o problema, não é? Se eu preciso mesmo de alguém com 

essas condições para validar o meu software… Então, se está disponível, contrato. Se o busílis 

da questão é a vinculação à empresa em quadros permanentes, etc., há sempre empresas de 

outsourcing. Por isso, não vejo mal, não vejo qualquer problema ou qualquer dificuldade. 

Então, se é preciso… Isto assumindo esse contexto que me colocou. Preciso de alguém com 

uma insuficiência visual, por exemplo: pronto, se tenho essa pessoa disponível, não há 

nenhum enquadramento legal que me impeça de contratar os serviços dessa pessoa… Se eu 

preciso de reforçar a minha equipa de QA, ou seja, mais uma pessoa a fazer testes normais, e 

se no âmbito do desenvolvimento de software se eu precisasse também de alguém com 

alguma deficiência para validar o meu software, eu punha as coisas taco a taco, não é? 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Bem, se não há documentação que sustente isso, corremos o risco de não acontecer. 

Ou seja, se acrescento uma funcionalidade ao produto… estou a partir do suposto que a 

manutenção será isto, novas funcionalidades que são acrescentadas… Sim, eu diria que não é 
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garantido. Não havendo documentação que sustente determinados requisitos, o suporte, 

bem… faz o que precisa de fazer na hora, para remendar o problema, e às vezes não faz da 

melhor forma. Mas isso, imagino que seja um problema transversal não é só nosso. A 

acessibilidade é só mais uma dimensão.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não. Também nós fomos desenvolvendo a conversa, acho que se o João ouvir a 

gravação outra vez… Deve ter aí se calhar algumas contribuições, digo eu.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Claro que ia ajudar, não é? Agora, não é garantia absoluta, se eu for exposto à 

problemática da acessibilidade, que a equipa onde estou integrado vai forçosamente 

considerá-la. Facilita, acho que é um facilitador, é um catalisador. Se a acessibilidade fizer 

parte dos requisitos, o facto de eu estar exposto à problemática e à necessidade de ter 

usabilidade do produto… de ter acessibilidade no produto… se a acessibilidade fizer parte dos 

requisitos e se eu… ou na altura em que fui ensinado a fazer isso, ou na metodologia de 

trabalho, se a acessibilidade fizer parte dela, obviamente que isso ajuda. Mas novamente: se 

estiver omissa num determinado requisito, se não for importante para aquele requisito, por 

algum motivo, ele depois também não vai ser considerado na implementação, não é? Pode 

ajudar, lá está, na awareness de quem tem a capacidade de o fazer. 

 

Anexo C25 – Entrevista 25 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Ok. Então é assim, João: o que eu vou responder, eu não sou propriamente especialista 

em engenharia de software, mas estou um bocadinho mais numa de fases primárias, que é 
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design de interfaces e de interação… Eu penso que consigo responder a todas as perguntas 

que também já vi no guião. Mas então, primeiro, concordo. Sem sobra de dúvida que 

concordo que não existe. E por exatamente falhar uma das premissas essenciais no design de 

interfaces, que é fazer uma análise de utilizadores e tarefas. E o que muitas vezes acontece é 

que nessa análise de utilizadores e tarefas não está ninguém que necessite de acessibilidade. 

Portanto, esses utilizadores são tipicamente descartados. Ou seja, queremos saber quem são 

os utilizadores da aplicação que pretendemos desenvolver. E normalmente, no conjunto da 

empresa, se não estiver uma pessoa que necessite de acessibilidade, não estamos a ouvir esse 

utilizador, logo não estaremos a desenvolver a interface adequada a esse utilizador. Esse é 

realmente um dos motivos. Para além disso, mesmo quando se sabe, normalmente não são 

desenvolvidas interações específicas para esses utilizadores, não existem métricas, também, 

para avaliar, muitas vezes, se a interface é adequada a esse tipo de utilizadores, e dou o 

exemplo, por exemplo, para avaliar se uma interface é efetivo, ou para analisar, por exemplo, 

às vezes, desenhos concorrentes para a interface, podemos fazer vários testes, desde o 

números de cliques para chegar a uma opção… podemos fazer vários testes. E esses testes, 

muitas vezes, não estão adequados a essa pessoa, porque não é esse o método de interação 

que utiliza, ou porque não utiliza o teclado, ou precisa de leitor de ecrã, e para isso 

normalmente não há contabilizações que sejam feitas. Pronto, e são esses alguns dos motivos.  

Sabia disso tudo. Ou seja, a minha resposta nem foi nesse sentido, eu sabia disso tudo. 

Mas independentemente de todas essas guidelines que existem, dos componentes que já 

existem, das acessibilidades já tão específicas e incluídas no sistema… É, para mim, essencial, 

independentemente do utilizador, fazer o software centrado no utilizador. Se eu na fase inicial 

do software não ouvi o utilizador, quais as necessidades dele, o que é que sente mais falta, 

essas partes todas, vai-me dar ao mesmo. Porque existem as soluções, certo? Mas 

independentemente das soluções, existem várias formas de eu fazer a interação para garantir 

que ele vai executar aquelas tarefas da forma mais eficiente possível. Até na escolha de um 

ou outro componente, ou de uma forma ou outra. Ou seja, uma coisa não está em detrimento 

da outra, estás a perceber? Ou seja, independentemente disso, eu tenho de saber… ora, 

porque há aqui várias vertentes. Das duas, uma: ou já é um utilizador do sistema, não é, uma 

pessoa necessita de acessibilidade; ou não é. Assumindo que ela existe. Portanto, ou já é, ou 

não é. Se já é, nós sabemos, falando com o utilizador, exatamente quais os maiores problemas 
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que ele… trabalha com aquilo todos os dias, que conhece a ferramenta e o que é que não está 

adequado a ele. E normalmente, neste tipo de análise de utilizadores, eu não conheço 

nenhum sítio onde tenham sido ouvidos inicialmente os utilizadores que realmente precisam 

das funções de acessibilidade. Passa só por aí.  

Não concordo a 100%. Há coisas que são automáticas. A partir de certo ponto de 

desenvolvimento de software, já sabemos o que temos, e existem essas diretivas todas, o que 

é que podemos fazer. Mas cada software é um caso específico.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Acho que aqui não há nenhuma sombra de dúvida, não é? Eu… claro, claro. Para mim, 

na minha opinião, sim, determina, mais uma vez. Nós fizemos a análise de utilizadores, e seja 

que utilizador foi, alguém identificou uma potencial falha. Pode ser esse, ou algo que pode ser 

automatizado de alguma forma, não é? Independentemente das opções da acessibilidade, é 

das premissas mais essenciais: ouvir os utilizadores. No início é com eles, é para eles, quem 

melhor conhece o sistema, que tem de ser desenhado. Independentemente de todas as 

soluções de acessibilidade que existam ou não existam, todos os sistemas são específicos. Nós 

ainda há pouco tempo… eu desenvolvi, lá com uns alunos também de projeto, um software 

que era um áudio-vídeo guia, e quisemos implementar todas as funções de acessibilidade. A 

interação que foi feita para alguém que tinha necessidades especiais e para alguém que não 

tinha necessidades especiais foi completamente distinto. Pronto. Porque num foi com 

vibração de telemóvel, para informar que estava perto de um ponto de interesse, noutro foi 

não sei quanto… e teve de ser desenhado de raiz. E isso não teve nada, nada, nada, nada a ver 

com as opções de acessibilidade do sistema. Zero. Porque era um sistema automático que, ao 

passares ao pé de um quadro, começava-te a mostrar informação sobre o quadro, fosse 

informação multimédia ou textual, ou dava a indicação de que estava ali, e podíamos escolher 

aceder a ela ou não. Agora, não era para umas certas pessoas, ou seja, tínhamos vários perfis 

de acessibilidade: cego, surdo, etc., e definimos alguns tipos de perfis por omissão. Nuns foi 

emitida uma vibração, noutros emitiam o som, noutros emitia qualquer coisa… Epá, e pura e 
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simplesmente a única coisa que se tinha de fazer era ligar as opções de acessibilidade, ou não. 

Mas tinha de ser na ferramenta, porque o sistema nunca iria fazer aquilo. Uma coisa é um 

leitor de ecrã, como tu sabes, não é, outra coisa é avisar que eu passei à frente do quadro que 

tem a informação disponível… Por isso é que eu digo: como é que poderia usar outro sistema 

e garantir que está tudo integrado? Não, é óbvio que termina logo de início. Nem que a 

decisão seja pura e simplesmente “é preciso acessibilidade específica para esta aplicação, ou 

não”. Nem que passe por aí. Portanto, sem sombra de dúvida que concordo que tem de estar 

explícito nos requisitos. Sem sombra de dúvida. Não sei se estou a ajudar ou não, mas sem 

sombra de dúvida.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade especifica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu acho que nesta fase, não. Diz-se… eu também tenho uma opinião forte sobre isso, 

não é? Aliás, muitas das coisas vêm de regras que supostamente nunca deveriam ser violadas. 

Claro que idealmente também teríamos uma coisa genérica, sabemos que não, terá de ser 

sempre específico para cada sistema operativo. A questão aqui é: nunca se deve comprometer 

o desenvolvimento de uma interface sobre aquilo que existe ou não existe. Esta é a minha 

convicção, sempre foi a minha convicção, desde sempre. Porque senão nós não evoluíamos. 

Ora bem, vou fazer web: web, tenho estes componentes, e se pensarmos logo nos 

componentes, já estamos a desenhar para aquilo, e viola todo o desenho de interface. Onde 

é que está escrito, por exemplo, que eu não posso desenhar um novo componente porque 

este não corresponde às minhas necessidades, ok? Portanto, eu acho… primeiro, o 

desenvolvimento deve ser feito de forma livre, seja desenho de ecrãs, seja desenho de 

interação, envolva ou não envolva ecrãs visuais, totalmente de forma livre, 

independentemente, ignorando nessas partes. É óbvio que sabemos que há padrões que 

vamos ter de obedecer, mas… É fazer de acordo com a acessibilidade. A questão é não me 

limitar à acessibilidade que já existe para este ou para aquele.  

Isto pode parecer um pouco radical, mas eu acho que devia fazer, sim senhora, depois 

de desenhar a interação. Ou seja, eu penso na interação, isto para ser bom, para estar 

acessível a uma pessoa, o processo devia ser este: daqui passa para aqui, daqui passa para 
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aqui, daqui passa para aqui. E estou a pensar em tarefas, quais as tarefas que devo 

desempenhar: desta passa para esta, desta passa para esta e desta passa para esta. Porque 

em qualquer sítio em que eu esteja para desenhar uma interação de interface, seja o que for, 

eu foco-me nas tarefas, inicialmente. Não quero saber que componente vou utilizar, não 

quero saber nada disso, porque senão já me estou a limitar. Depois então é que vou ver o que 

tenho disponível, e aí terei eu de me adaptar, ou eventualmente, porque não, inventar outra 

solução, se surgir a necessidade.  

Mas poderá ir de acordo ao sistema. Mas aí eu já sei… é assim, se eu pensar logo nos 

componentes, eu estou… ou o que existe, eu estou logo a limitar a minha interação, porque 

já estou a pensar nisso. Não estou a pensar na interação ideal. Estou a desenhar a interação. 

E depois escolher os componentes, e posso-me limitar só aos que existem, já sei que não foi 

este, porque não o permite, então estou a ir buscar o sistema. E se eu pensar… porque repara, 

não existe hoje. Amanhã, o sistema operativo já me traz aquele que atendia e estava na 

interação… E concebido. E na próxima atualização, eu até já desenhei a interação ótima, 

porque já existe agora aquilo que faltava. Até porque eu posso reportar até ao próprio sistema 

operativo, “olhe, aqui isto é uma clara limitação, porque eu quis [impercetível] a interação 

desta maneira e não havia nada no sistema operativo que me respondesse a esta 

necessidade”. Portanto, até para futuras versões. Portanto, primeiro, desenha-se sempre a 

interação, depois vamos ver realmente o que existe, se atende às necessidades ou não, temos 

de nos adaptar, tudo bem, limitamo-nos ao que existe, mas temos de começar, desenha-se… 

Aí já é contigo. Mas pós desenhar a interação. É aqui que está a minha lacuna porque 

eu não sou da engenharia de software. O que eu percebi foi na tua fase dois, ou seja, onde… 

exatamente, onde se desenvolvem os protótipos. Ou seja, na parte de evocação de requisitos 

e análise, não é? Pelo que eu percebi. Portanto, por mim, seria aí, quanto mais cedo possível, 

basicamente.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Espera aí que eu até já me escrevi aqui umas respostas. Deixa-me… ah, ok. Nesta fase, 

deve ser… não, na fase… porque estas perguntas respeitam, não é, a especificação de 

software. Não nesta fase, como eu disse, mas na evocação de requisitos e de análise. Se é aí 
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que estás a dizer que é feita… que são feitos os protótipos e interação, deverá então ser antes. 

Tem de ser logo no início, invocação de requisitos e análise. Aliás, no início até se fala de 

custos, se não pensar logo de início… até porque às vezes podemos não estar a falar de uma 

interface, mas de várias interfaces, se tivermos acessibilidade, às vezes quase que são vários 

interfaces, aumenta também muito os custos. Portanto, logo desde a primeira fase teria de 

ser pensado. Porque depois pode haver muitos, muitos custos do facto de, se não pensarmos 

no início, termos de andar com um contínuo redesenhar de interfaces, epá, e isso sai muito 

mais caro, não é? Andar a reescrever o código, fora os problemas que começam a surgir, os 

bugs e tudo, começamos na fase dos remendos, porque a interface não foi logo desenhada de 

raiz a pensar na acessibilidade. Portanto, não. Terá de ser na fase anterior, sem sombra de 

dúvida.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

É assim, para mim, eu acho que a acessibilidade deveria ser, na medida do possível, 

incluída em qualquer sistema, estar incluída em qualquer aplicação, estar incluída. Portanto… 

Se eu acho que pode acontecer? Eu acho que acontece muitas vezes, não é? Ou que, na maior 

parte das vezes, até é ignorado. Se perguntares a minha opinião: não. É quase das premissas 

básicas, não. É como tudo, não é? É como fazermos agora ali a estrada e não colocarmos a 

acessibilidade para a pessoa de cadeiras de rodas ali na passadeira. Não. São coisas que devem 

vir logo de raiz, nem se coloca em questão. Agora, se acontece? Sem sombra de dúvida. Não 

vai correr tão bem depois, mesmo que venha na versão seguinte. As primeiras versões não 

trazem logo todas as funcionalidades, trazem… e poderá ser uma justificação, “neste 

momento não havia ninguém sequer na empresa que precisasse delas, é preciso obedecer a 
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prazos, é preciso deixar cair algumas funcionalidades, não vão na primeira versão”. É típico do 

processo de desenvolvimento de software. Poderá ser uma justificação. O problema é que, se 

não esteve embutido de raiz, na altura em que for necessário vai ser remendos. Está adequado 

à maior parte dos utilizadores, não estará ótimo para a pessoa que necessita de acessibilidade. 

Agora… e agora vou ser muito pouco simpático, não é? Esquecendo que são… quem vai ficar 

pior é realmente a pessoa que necessita da acessibilidade. Normalmente o sistema está 

otimizado para a maioria dos utilizadores, como nós sabemos. Agora, isso são utilizadores 

particulares, não é? De facto, normalmente diz-se: otimiza-se para a maioria dos utilizadores, 

mas normalmente a diferenciação é apenas nos que não são peritos nas ferramentas, não são 

não sei quanto… ou seja, naqueles que são os utilizadores-tipo do sistema, e normalmente 

não há diferenciação entre se são pessoas que têm necessidades especiais ou não, não é? 

Depois as empresas, se calhar, não vão ter tendência a ter pessoas com necessidades 

especiais, porque não são eficientes. Não são eficientes por quê? Porque o sistema não foi 

desenhado para elas. Ponto. E existem vários incentivos, ou existirão, para… para empregarem 

esse tipo de pessoas, não é?  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

É assim, eu a essa pergunta até já respondi indiretamente, porque quanto mais for 

pensado no início, mais tempo se vai poupar nas fases seguintes. Não só de não ter de 

redesenhar o software, não ter de voltar às fases iniciais, porque, quer dizer, quando 

chegamos à fase… o desenho de software é um processo interativo, e o desenho de interfaces, 

não é? Depois temos de repetir os testes de avaliação, depois temos de repetir... ou seja, 

sempre que há alguma coisa mal, volta-se ao início. Estar a passar esses processos todos com… 

com reimplementações, ou com o reincidir em determinadas etapas, por não estar logo nas 

primeiras, não faz sentido, não é? Por isso é que se desenha primeiro protótipos, por isso é 

que se testa logo com os reais utilizadores, para evitar reescrever código, ou seja, aquilo já vai 

aprovado antes de chegar à implementação, para evitar esses custos de voltar a implementar, 

que são muito piores, não é? Se eu te desse o exemplo de aplicações na escola que não estão 

a funcionar, os serviços académicos, que as pessoas estão uma hora e tal ao telefone e depois 
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passa a impedido, porque não conseguem, porque eu conheço todo o software que foi feito, 

e nunca em nenhum software que foi feito para a escola, e na própria escola, foi ouvido um 

único utilizador… Opá, a sério, há processos que era um clique. Eu conto-te uma história, só 

num minuto: todos os anos, eu como coordenador de curso, não é, que neste momento só 

tem 700 alunos, não é? E só eu é que sinto algumas dificuldades. Eu sou o atual coordenador 

do curso, portanto… estás a ver, há quase três anos, a minha vida, epá, todos os anos entram 

não sei quantos alunos e a concursos especiais não são poucos, estamos a falar de cerca de 

80 e tal alunos. Então existe um software que é utilizado, se eles vêm de outros sítios, têm 

outros custos, vêm de CET, vêm de [impercetível], que é para creditar as disciplinas, ou seja, 

têm as disciplinas feitas, nós fazemos. Todos os anos, por causa do software, havia uma 

reunião, porque havia sempre uma nova versão de software, e uma reunião com todos os 

coordenadores curso e comissões e tal. E eu chegava e as pessoas até se riam, eu dizia “ah, 

não sei bem por que é que estamos aqui, porque isto não vai funcionar, esta nova versão”. E 

as pessoas até se riam todos e não sei quantos. “Então, estou a dizer. É simples: ninguém vem 

ter comigo, que eu saiba ninguém foi ter com nenhum de vocês. Portanto, quando isto foi 

feito só com os elementos da direção, com elementos não sei quantos, isto e isto…. É óbvio 

que este software não vai funcionar”. Os utilizadores não foram ouvidos, logo no início. Toda 

a gente se ria. Passados uns meses, isto era no fim, quando terminava o segundo semestre, 

que era para estar pronto no início de setembro. Portanto, faziam e agora “não, porque agora 

vocês vão testar isto”. Ou seja: está feito, testem e reportem os erros. Até setembro. Portanto, 

começavam os remendos. E pronto, de versão para versão não só aquilo não funcionava, sem 

[impercetível], como surgiam mais erros. Tudo porque não foi feito, nem houve nenhum 

utilizador que fosse visto. Ou seja, quando está feito é que vamos experimentar… Os 

utilizadores têm de estar envolvidos em todas as fases do desenvolvimento, mas 

principalmente no início. Eu já tenho de ter os ecrãs todos feitos e andar a testar as interações, 

que é o que interessa. É isto que quero? Não, sim, porque é aí que se identifica. Este processo 

não é assim. Então, primeiro, eu recebo a matrícula do aluno, depois não sei quantos… às 

vezes aquilo está tudo inverso, o processo está todo trocado, porque não conhecem. As 

pessoas… só quem o faz todos os dias é que conhece o processo. E a tendência aqui é: mete-

se todas as opções. Epá, e a qualquer altura tens todas as opções. Por que é que as pessoas 

têm tanta dificuldade? Pois. Vêm os custos de aprendizagem, que também sobem, vêm os 
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manuais de ajuda, que têm de ser enormes, porque também… aquilo não está otimizado, e a 

pessoa tem vinte ou trinta opções. Se eu só tiver as seis ou sete que fazem sentido naquela 

altura, são essas seis ou sete que eu… O leitor de ecrã vai-te ler vinte opções, quando tu ali só 

podias fazer duas ou três. Epá! E não pela ordem de frequência das tarefas. Ou seja, qual é a 

primeira? A ordenação, às vezes, é alfabética. Digo assim “então, mas alfabética, mas a que 

me aparece em primeiro lugar, onde eu já tenho o rato, não sei quantos, eu nunca a utilizo”. 

Para a pessoa que está ali nos serviços académicos, que tem o 6º ano ou 9º ano, não sei 

quantos, o inserir registo, o eliminar coisas técnicas de base de dados… epá, não… enfim.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não. Acho que saltaste umas perguntas, não? Não saltaste umas perguntas? Eu não 

sei onde é que íamos… Acessibilidade. Ah, não. Agora vens para a validação, não é? De 

qualquer das formas, eu fui ali ao café, às nove e meia, voltei, comecei a ler o teu guião e pôs 

logo também ali umas respostas por texto. Claro que foi só coisas para eu não me esquecer. 

E eu vou-te mandar este documento, está bem? Depois se faltar alguma coisa, para ter ideia 

ou qualquer coisa assim. Portanto, eu deixei aqui texto escrito com algumas respostas. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Se não tiver conhecimento de acessibilidade, não. Se não tiver… É assim, se calhar, 

uma equipa de desenvolvimento típica que conheça essas diretivas todas… porque aqui não 

há resposta sim ou não, não é? Depende. Se conhece essas diretivas todas, sem dúvida que 

consegue desenhar software a garantir que houvesse essas diretivas… Ah, ok. A parte do guião 

de testes, sim. Epá, se calhar não. Eu não sei se tenho… não. Não. A minha resposta inicial, 

que eu tinha aqui, é não. E eu acho que se o desenvolvimento típico… eu mantinha o não.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 
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Aqui, eu acho que o documento de apoio deveria ser sobre todos estes aspetos de 

acessibilidade, mas deve ser desde o início, desde aquela fase inicial dos protótipos. Portanto, 

devia existir um documento de apoio, sim, mas não é só para a parte de guião de testes, é 

para tudo. 

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não percebi em que sentido, que tipo de problemas estás a referir? Até deixei aqui… 

Que tipo de problemas? Há alguma questão problemática, mas que tipo de problemas estão 

a referir? Pagar à pessoa? Sim, sim. Tipicamente, os testes com o utilizador envolvem custos. 

Ponto. Ok? Tipicamente… claro que nós sabemos que não é assim, porque nós… ou os testes 

não se fazem, ou são feitos com os próprios programadores, ou com meia dúzia de 

utilizadores, mas implicam custos. Sejam de forma direta ou não sejam, não é? Porque se a 

empresa estiver parada, porque supostamente passaria… se for com os próprios utilizadores, 

ou utilizadores daquela empresa do nosso cliente… se a empresa… eles estão a fazer testes, 

supostamente farão no horário de trabalho, já está a custar dinheiro. Portanto, eu não vejo 

problema, porque em teoria já são pagos. Portanto, pagar a uma pessoa, pagar a outra pessoa, 

seria igual. Portanto, seria o que faria sentido. Se é um dos reais utilizadores, sim. Sim, não 

vejo qualquer tipo de problema. Portanto, a resposta é não. Não vejo nenhuma questão 

problemática. Se for questões financeiras, já não são minhas, já são com a empresa. Portanto, 

não… mas a minha resposta seria não. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 
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Não, não. Acho que deve estar contemplada em todas as fases de desenvolvimento de 

software, porque senão é óbvio que não.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, não tenho. Não tenho, não. 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Claro. Acho que sim. Aí já toda a gente está alertada para isso. Eu presumo que sim. 

Claro que depende de cada empresa, porque acho que deve fazer parte das melhores práticas, 

não é, da empresa. Mas acho que realmente a única forma de efetivamente se conseguir será 

integrar todo o processo de desenvolvimento, incluindo eventuais alterações das aplicações 

e não sei quantos, sim. Porque às vezes vai estar no processo de desenvolvimento só depois 

nas alterações pode também… portanto, entrar em todos processos, não é? Depois vai-se 

alterar qualquer coisa e depois as pessoas esquecem-se que aquilo foi desenhado de raiz para 

outra coisa, não é? Mas sim, sem dúvida que acho que, se estiverem integrados no processo 

de desenvolvimento, de certeza que será uma mais-valia para vir a começar a ser, ou a 

aumentar, a implementação de acessibilidade. Sim.  

 

Anexo C26 – Entrevista 26 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

As causas para falta de acessibilidade, não é? Eu diria que sim embora de facto não é 

uma coisa em que eu pense no dia-a-dia, se calhar. Não ter nenhuma limitação não me faz 

pensar muito no assunto, para ser verdadeiro. Acho que de facto eu diria que há um pouco de 

falta de sensibilidade para isso, para as questões de acessibilidade. E acredito que esteja 

relacionada não haver números para saber se estamos a falar de uma minoria se não. Pelo 



 

331 
 

facto se fazer aplicações já muito direcionadas e muito focalizadas para um target e depois 

dentro desse target o número de pessoas com necessidade de acessibilidade especial ainda é 

mais inferior. 

Eu estou a falar em número no sentido de: quando uma empresa desenvolve algo não 

se preocupa em pesquisar se o seu target tem esse tipo de necessidades ou seja, só se 

ficarmos… exatamente, sim, sim [os próprios programadores estão a ser causa de exclusão 

social].  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Se pode ter impacto? Bastante. Eu diria que sim. Já o tem numa perspetiva de 

produtividade. Mesmo sem ter em consideração as questões de acessibilidade, a questão do 

interface hoje já tem muito impacto porque existe muita preocupação com a produtividade e 

a eficiência. E com o captar a atenção das pessoas, portanto, é logo o primeiro nível, que é 

aquele nível mais rentável que as pessoas olham primeiro. E obviamente se olharmos para 

questões de acessibilidade ainda acresce mais a esta [impercetível].  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu diria que para a interface e é bocadinho a logica que estava descrita no documento 

que me enviou, eu diria que deveria ser feito especificação para as duas vertentes. Se eu vou 

desenvolver uma aplicação para me resolver uma questão de negócio, eu tenho que fazer uma 

especificação que vai ser resolvido com a aplicação. Se eu considero que o interface é crítico, 

obviamente tenho que também investir na própria especificação do interface.  

Exatamente [procurar a documentação nesta fase]. Do ponto de vista mais comercial, 

isso faz-se. Se eu for desenvolver uma aplicação em que necessito de ter um retorno muito 

rápido e precisa de ter uma grande usabilidade, eu preocupo-me com esses fatores. Se eu 
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estiver a desenvolver uma aplicação de gestão, de backoffice, em que os padrões estão mais 

ou menos definidos e portanto os programadores também trabalham um bocadinho por cópia 

desses padrões, não é? Já não existe tanto essa preocupação porque os padrões já estão mais 

assimilados, não é?  

Eu até do ponto de vista pessoal, já tinha pensado nesta questão. Porque até na 

arrumação dos ícones que faço no telemóvel, não é uma aplicação mas o conceito é o mesmo, 

eu acabei por pôr a aplicação de GPS no ponto onde o meu polegar toca melhor no… e pensei 

nesta questão… Exatamente [zonas em usabilidade e acessibilidade fazem contacto]. 

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Eu diria que tem sempre a ver com a importância que se dá a essa questão, não é? 

Exatamente [a questão da acessibilidade]. Acho que deve ser uma opção consciente, não é? 

Se for uma opção consciente, as pessoas decidem no momento em que estão a fazer a 

definição de requisitos ou a especificação de algo. Devem como primeiro passo decidir se 

devem olhar para aquele pormenor comunicação relevância ou não. Mas se devem dar 

relevância ou não. E se não derem, deve ser uma opção consciente e não por ignorância ou 

por despreocupação. E se for uma opção no sentido de não investir nessa área, é uma opção. 

E pronto. Exatamente [devia ficar patente que não é acessível]. 

Do ponto de vista de alguma justiça dos concorrentes de uma aplicação, não é? Podia 

ser um fator diferenciador entre os outros e não andarmos aqui a tentar enganaram-nos uns 

aos outros e fazer parecer que cumprimos determinadas guidelines e depois abrimos o 

software e afinal não cumpra. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Acho que sim. Com a devida recolha e se se considerar como um trabalho sério como 

outro qualquer, não é? Tomamos uma decisão que vamos olhar para este requisito com 

relevância e portanto tem que ser tratado como outro requisito qualquer, não é?  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à fase 

de Especificação de Software. 
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Não, só reforçar mesmo esta questão da opção. Acho que é uma fase em que as 

pessoas devem parar e perguntarem-se se devem responder a este requisito ou não devem 

responder a este requisito. E se for para responder é para trabalhar sobre ele, documentarem 

sobre ele, formarem-se sobre ele e responder na totalidade. Se a opção for ignorar esse 

requisito assim será. Pelo menos que seja consciente.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Percebo. Mas há-de ser sempre pela falta de consciência da dificuldade que isso 

implica, não é? Exatamente isso como todas as coisas. O que eu acredito é que às vezes a 

pressão por alguma rentabilidade rápida possa levar a isso.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Acho que sim.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Entendo este requisito da acessibilidade como um requisito como qualquer outro e 

portanto para qualquer especificação tem que haver um plano de testes. E portanto se o 

requisito da acessibilidade está lá tem que ser criado… 

Sim estamos sempre a falar de pessoas que têm que estar sensibilizadas para a 

questão, não é? Mas acho que sim, sim.  

Sim, sim [devem ter um documento de apoio].  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Acho que não.  
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As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não, não.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Acho que sim, considerando que a acessibilidade é sempre um requisito, daí eu ter 

dado tanta importância na especificação. Se na especificação nós definimos que a 

acessibilidade é um requisito, ele tem que acompanhar a evolução do software até ao fim.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, não.  

Não, nada em particular. O que eu queria referir tem a ver com de facto a questão 

estratégica sobre uma aplicação: existe sempre o dono de uma aplicação, entre aspas, não é? 

E será sempre ele o maior decisor sobre o target que quer atingir e sobre a rentabilidade e 

sobre o investimento que quer fazer. Nesse sentido, é produzido um conjunto de 

especificações e a acessibilidade, se for uma opção, deve estar lá. Se não estiver, isso deve 

estar claro que aquele projeto ou aquela aplicação não é acessível e não cumpre… ao fim e ao 

cabo, seria inverter a logica das coisas e… 

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim, acho que sim. Ao fim e ao cabo, à semelhança de técnicas ou preocupações que 

tem que se ter no âmbito da produtividade ou eficiência das aplicações e elas fazem parte das 

metodologias, se este requisito da acessibilidade também fizesse parte, obviamente que 

favorecia que houvesse mais aceitação ou mais incorporação deste requisito. Exatamente [as 

pessoas falariam sobre o assunto porque estava lá]. Porque há especialistas a fazer aplicações 
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para serem altamente performantes em termos de usabilidade, não é? Se isto já é quase uma 

disciplina, a acessibilidade, por si só também o pode ser, não é?  

Pois deviam, pois deviam [usabilidade e acessibilidade ser a mesma disciplina]. A 

questão tem… acabo por resumir os temas todos à volta do dinheiro, que é: com uma eficácia. 

A performance, a rentabilidade que se tira de uma aplicação que tenha uma usabilidade, a 

rentabilidade que se tira dali é mais alta, portanto, quem olha para os números pensa sempre: 

então vou investir neste fator crítico de sucesso para a aplicação porque sei que vou ser mais 

rentável, não é? e portanto a preocupação anda muito à volta disto.  

 

Anexo C27 – Entrevista 27 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Concordo. 

Eu acho… eu vou dar a minha opinião pessoal e a ideia é essa, não é?  

A formação relativamente a isso seja em… não somos confrontados tantas vezes 

quanto seria o desejável para termos essa preocupação. Eu acho que é um pouco isso. 

Estamos a desenvolver um software e é mais no nível do ensino que eu estou a ensinar jovens. 

A maior preocupação da técnica de dominar tanto a linguagem como a programação que está 

envolvida, como os mecanismos sejam de acesso a base de dados. Pronto, há mais essa parte 

técnica do que propriamente o resto à volta. E depois é algo que como possivelmente existe 

a necessidade de um certo aprofundamento teórico deixa-se ficar um pouco para trás porque 

os próprios alunos não têm uma certa disposição para ouvirem conceitos teóricos. Eu, aposta-

se mais no facto, no… em que eles dominem as técnicas do que propriamente o que está ao 

lado e completa a solução, não é?  
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Então eu sou professor do ensino secundário. No xxxx. Trabalho com alunos do curso 

profissional de técnicos e gestão de programação de sistemas informáticos. Basicamente 

leciono só a disciplina de programação e sistemas de informação. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Deveria sim. Porque nós procuramos sempre que haja uma preocupação com o 

interface. Com o desenho. De facto, proporcionar uma boa experiência ao utilizador, não é? 

Mas por vezes, se calhar não se vai… essa parte da acessibilidade. Então, hoje… Tenta-se com 

que eles desenhem [impercetível] e atraentes mas… 

Não tem nada a ver [a parte da acessibilidade e da usabilidade]. Mesmo. É. Muitas 

vezes até é a própria visual. Porque por vezes temos projetos que são medonhos em termos 

de cores e tamanho de objetos. Mas é naquele ponto. Ou seja há mais preocupação de facto 

de pôr aquilo a funcionar do que propriamente ir refinar isso. Se calhar também é uma… 

também nós temos culpa nisso. Porque deveríamos talvez bater um pouco. Bater entre aspas, 

não é? Bater um pouco nesse ponto e frisar essa situação. 

Exatamente [se não for apelativo o software não serve para nada mesmo que funcione 

espetacularmente bem].  

Como é que… por exemplo, eu noto em termos de ensino é que nós também 

trabalhamos mais em pequenos projetos, não é? Do que propriamente em grandes projetos. 

E os alunos só são confrontados no… no terceiro ano como fazer um projeto. E se calhar 

quando lá chegam não têm, portanto, desenvolvidas essas capacidades para ir um pouco mais 

além.  

Pois. Exatamente [implementar a acessibilidade para aprenderem]. Não é que por 

exemplo, o meu nível de ensino é mais os fundamentos da programação. 
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Não é preocupar comunicação as componentes de terminal, não é? É só modo 

terminal. Que é um bocadinho frustrante para os alunos porque “epá, vamos começar o ano 

todo com [impercetível]”. 

Os mecanismos de controlo de execução dos ciclos. Basicamente é isso. O tipo de 

dados. Mais a algoritmia em si, não é?  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim. Acho que sim. Acho que seria, seria… Sim. Sim, sim [na fase de especificação].  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Pois. Pois. Sim. Eu acho que seria importante colocar. Mas pronto… repara, eu vou 

dizer um lugar-comum mas a tecnologia está cada vez mais, mais disponível a todos, não é? 

Portanto [impercetível] com dificuldades. A tecnologia é uma mais-valia para estar… 

Comunicar de uma maneira mais rápida e mais fácil com o mundo. Pronto. Acho que 

isso sim. Faria todo o sentido haver essa preocupação para já e pronto. No fundo, talvez criar 

uma espécie de norma. Pelo menos haver ali algo que pudesse evoluir para isso, para uma 

normalização.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Eu acho que é possível. É fazível fazer isso. É fazível de fazer.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

É assim, a minha experiência não é muito vasta nesta… 

Com casos mais pronto… umas das coisas que também noto é que nós na escola 

ficamos resumidos aos exemplos académicos, não é?  



 

338 
 

Ficamos resumidos aos pequenos exemplos académicos. Não, não… não sai muito 

daquela caixa. Não é? Também isso também é mea culpa… mas porque… porque se calhar 

deveria haver se calhar um pouco mais abertura nesse campo, digo eu, da nossa parte. Não 

ser só aqueles exemplos académicos. Muitas vezes não é fácil porque o pouco tempo que nós 

temos… nós temos mais tarefas burocráticas para fazer do que propriamente tarefas 

pedagógicas. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Poderá um pouco limitar, não é? Ou seja, aprofundar talvez o trabalho, sim.  

Ah, no geral, sim [se estiver a exigir um esforço extra]. Acho que não. Não deveriam. 

Neste caso teria de reformular porque alguma coisa não está a correr bem, não é?   

Porque a autonomia, a abordagem não são as corretas.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Sim. Sim. Obviamente.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Uma parte julgo que sim. Uma parte, sim. Uma parte que conseguiriam, pelo menos, 

desenvolver algumas. Não se calhar todos no totalidade mas sim.  
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Sim [alguns conseguiam].  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim. Acho que sim. Seria uma mais-valia.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Não. Não vejo porque não.  

Isso é outra coisa [normalmente porque não há dinheiro].  

Pronto. Bate nisso, bate. Sim. Não acho, não acho. Acho que há coisas aí que são mais 

preconceituosas que outra coisa. Mas eu não vejo porque não se possa ser correto.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu acho que sim. Até acho que manter, não é? A evolução de software não há de ir 

contra escrever de raiz, não é? Será pontualmente, acho que sim. Deve-se manter, devem 

manter.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 
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Sei lá. Eu acho que, se calhar fazendo o papel de educador, se calhar talvez. Sabes, 

talvez por ser importante de vez em quando haver uns alertas sobre de que facto existem 

pessoas com necessidade de terem outra experiência diferente de software, não é? Devido às 

suas limitações. Desde aí, nós como educadores temos o papel de fazer, não é?  

Exatamente. Exatamente [disciplina sobre diversidade funcional]. É uma boa ideia 

[chamar pessoas cegas, surdas ou de cadeira de rodas, fazer um programa que a pessoa 

precisa de usar].  

A escola está demasiado formatada. Aquele padrão… Não evolui. Exatamente.  

Não… ah, pronto. O contacto também serve para o facto aquela parte em que tu dizes 

que os professores… que o que falha são os professores não sabem no ensino. Também serve 

um pouco para, para abrir a mente a outras coisas. Não é que nós não, nós… eu não saiba que 

existe. É disposição para… ou seja, tenho uma campainha que toca: “olhe, era importante 

também focares isto”. Nesse sentido o teu contacto é bastante válido, não é? Depois aquela 

questão de levarmos alguém com deficiência para colaborar mas que… é excelente… É uma 

coisa tão simples que às vezes… 

Exato. 

E se for aluno da escola, não é? Sabes minimamente como é a escola. Porque ela não 

evoluiu muito desde que saíste lá.  

Olhe e uma coisa. Sugeria… tu que sabes algum grupo, grupo no fundo de pessoas, não 

é? Que trabalhe com isso que estejam disponíveis para no fundo… Sim, exatamente. Fazer 

uma ação de sensibilização, de… O tal desconhecimento da minha parte disso. 

Já ouviu falar em human interface guidelines? 

Não muito bem.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 
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Obviamente que terá um pouco, não é? Mas se calhar o esforço não será assim tão 

significativo. Julgo eu. Obviamente julgo que terá um acréscimo, não é? Mas o esforço não 

será assim tao grande. Está explicitado, não é?  

Será, acho que…  

Muito maior se houvesse necessidade de definir, de descobrir entre aspas quais são 

essas necessidades, não é?  

Sim, sim, sim. Sem dúvida [implementar caso o método de desenvolvimento fale de 

acessibilidade].  

Não. Eu estava a entender se havia necessidade do esforço. Se fosse, se era feito a 

mais… Sim, sim. Não. Olhe, eu pronto… se calhar não sou grande perito para ser entrevistado. 

Ok, pronto. Então nesse caso cumpri. 

 

Anexo C28 – Entrevista 28 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Confesso que é algo que me passa um bocadinho ao lado. Mas deixa-me pensar um 

bocadinho… é assim, depois da última vez que estive em tua casa, houve um hábito que eu vi 

que tu tens e que comecei a fazer também que me poupa muito tempo. Que é pôr, como eu 

leio muita documentação, arranjei uma forma de ler os conteúdos em texto para poder fazer 

as coisas enquanto estou a ouvir. E aí, aí facilita muito a vida e não acho que existam lacunas. 

Agora… 

Portanto, como eu leio muita documentação on-line. Sim, sim. Portanto, tenho um 

browser em add-on. Pronto, eu seleciono o texto, meto aquilo a falar. Tenho de selecionar a 

língua e nestes moldes funciona extremamente bem. E portanto, é algo que eu acho que é 

acessível. Porque… Mas… sim. Ah, sim, sim. Completamente [sobre a usabilidade/uso do rato]. 

Eu refiro-me à acessibilidade no sentido de conteúdo que fica disponível. Ok. 
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Nesse caso, sim [para pessoas com deficiência] … Exato. Nesse caso, pronto… tens de 

fazer uma série de passos que puderam não ser muito fáceis, nem intuitivos para… 

Apanhaste-me um bocado desprevenido. Não me preparei convenientemente para 

este tipo de perguntas. Mas eu reconheço que os sites são tão complexos hoje em dia. 

Portanto, há a web que utilizo mais que existe tanto conteúdo que não sei se estará 

estruturada de alguma forma para quem, por exemplo, não consegue ver.  

Sim, estás à vontade. Não é? Eu tenho noção que dá para fazer mais. Ou seja, existem 

comandos que podem orientar, quando usas o [impercetível], para te mandar para 

determinados sítios específicos para auxiliar na navegação. Tenho ideia que isso não… 

Portanto, relativamente à web acredito que existam muitas lacunas que existam muitas 

dificuldades para quem tiver de utilizar o leitor de ecrã. 

Não sei se responde à questão. Ou também não sei se era para este, para este tipo 

de… Portanto, não sei se te referes apenas à web, possivelmente até qualquer tipo de 

dispositivo digital [vários tipos de projeto e documentos]. 

Relativamente a PDF´s também é uma coisa que eu leio muito, existe também esta 

solução que eu referi mas é muito complicado de chegar lá. Portanto, eles têm solução para 

poderes meter a falar. Exatamente [o próprio Adobe tem]. Mas tive que ir à… não é intuitivo. 

Tive de ir à internet encontrar, procurar a solução… 

E não é muito fácil. Não é muito fácil de configurar, não é muito fácil de usar. Não é 

fácil para usar quando queres repetir o parágrafo. É possível mas… Acho que preguiçosos 

como eu… Que não querem ler. Exatamente. 

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Sem dúvida. Sim. Olha, já trabalhei num projeto que se pretendeu ser assim. Agora não 

sei se se conseguiu ou não. Na altura, em 2007, não contei muito a documentação. Tratava-

se do site da xxxx em Leiria. 
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Não, não [na altura não encontrei muita documentação]. Mas também podia ser muito 

dos primórdios da acessibilidade. Mas fala-se mais, na escola, na xxxx, falou-se. Exato [site 

eram mais acessíveis nos anos 90 do que são hoje porque tinham mais texto]. E ficamos um 

bocado baratas tontas porque havia essa especificação, queria que funcionasse com 

determinados parâmetros. E influenciou. Portanto, a especificação é essa. A especificação 

influenciou o resto do projeto.  

Eu penso que para aquilo que se estipulou, ficou [acessível]. Mas não acompanhei com 

muita profundidade os testes depois até ao fim, se o lançamento foi feito. Agora os testes, eu 

não sei se fizeram os testes que referes aqui no word, antes de lançar o produto. As empresas 

não se preocupam tanto com esse tipo de testes. É mais lançar o produto e depois logo se vê 

o que é que as pessoas dizem e foi mais ou menos isso que se passou. 

Dessas ouvem-se muito e até de empresas bastantes grandes. Atrasam, depois se 

calhar os orçamentos atrasam. Não sei. Depois, a partir de determinado tempo já é infinito 

para se financiar o projeto. 

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade especifica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Eu acho… quem procura a empresa para implementar o software tem expectativas e 

tem necessidade. E quem o implementa terá de fazer de outra forma. Portanto, a recolha 

desses documentos será de uma importância muito grande.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Se calhar no desenho e implementação do software faria sentido ter essa informação.  

Mas… ok. Sim, mas estás a… portanto, estás aqui a sair… portanto, a especificação ou 

o desenho de implementação de validação e evolução de software. Estás a perguntar se na, a 

pôr na validação faria sentido ter… Ah, sim, sim. Sim, acho. Sim, sim. Sim. Pensei que já 

estávamos a recorrer à validação. Sim, sim. Faz sentido. 

E no que toca à sua exequibilidade? 
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Se é exequível, não sei. Depende muito do orçamento das empresas. Não sei. Para 

mim, como programador, é importante e fundamental. Está bem informado e ter de antemão 

toda a documentação para poder explorar o assunto. Se é exequível do ponto de vista prático 

no mundo das empresas, não sei. Isso depende muito do dinheiro, não sei. 

Penso que não [se quer acrescentar alguma coisa]. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Acho que a resposta… Eu acho que tudo se resume ao dinheiro, novamente. Eu acho 

que sim. Eu acho que na prática, no mundo das empresas, eu acho que sim com naturalidade. 

Mas acho que não devia acontecer.  

Pois [não falar do que devia mas sim do que acontece]. Exato. 

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

Penso que sim. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software.  

Não, não. Não, não tenho. Não. 

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica?  

Acho que parte da experiência que eles puderam ter ou não. Portanto, se já tiverem 

passado por uma situação de um software idêntico, poderão, sim. Mas…  

Sim, exatamente. Pois, acho que sim. Sim.  
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Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente?  

Sim, seria.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Penso que sim. Seria fácil.  

Sim. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. Penso que não.  

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Acho que não. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

O que eu tenho na cabeça é que tenho pouca experiência nesta área para te conseguir 

dar um contributo. Honestamente, não estou a ver assim mais nada.  

Exato. Houve uma experiência no passado mas depois, na vida de um programador 

como eu, que faço aplicações pequeninas, não é algo que seja frequentemente pedido. Ou 

aliás, não é pedido de todo, não é? Ou porque os orçamentos são pequenos. Ou passa por aí.  
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Exatamente [sobre em 20 anos de trabalho nunca ninguém ter pedido a questão da 

acessibilidade]. É natural, sim. E este que eu trabalhei foi na [impercetível] on-line do xxxx e 

foi um projeto que apareceu que estava integrado no… um projeto de responsabilidade 

especial. Não foi um cliente que chegou lá com esse pedido. Foi, eles tinham vontade, eles 

quiseram fazer as coisas certinhas. E assim.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Desculpa, não percebi.  

Ah, não, não. Não me refiro à acessibilidade. Portanto, eu refiro-me à metodologia. 

Porque se fosse algo que passasse a pertencer. Os estudantes iria ficar nos ouvidos deles e… 

e seriam mais a fazer força de cada vez que fossem feitas corretamente… como estão, como 

foi aprendido e como é correto fazer. Portanto, acho que poderia funcionar como uma força 

extra para adotar esse tipo de metodologias.  

 

Anexo C29 – Entrevista 29 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Sim. Sim, concordo. Os motivos… Acontece porque acho que é uma falta de 

preocupação, de uma forma geral. Não estou a dizer que não haja quem se preocupe. Mas de 

uma forma geral, acho que se dá pouca atenção à acessibilidade e a detalhes que fazem a 

diferença para qualquer tipo de utilizador. Tirar melhor partido da aplicação, se está a usar o 

software. 

Primeiro, acho… primeiro, tem custos. Porque é algo que tem que ser pensado e no 

processo de desenvolvimento de software, muitas vezes, quer se acelerar para dar. Porque o 

time-to-market é muito agressivo e deixa-se ir sempre para depois. No entanto, existem 

algumas áreas de negócio em que isso é uma prioridade. E há um investimento grande nessa 
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área. Acho que tem vindo a mudar, um bocadinho. Principalmente, desde que estamos a 

mudar para um universo mais web e mobile. Já se começa a perceber que a interação com as 

aplicações faz muita diferença. Por vezes, não é só a qualidade mas assim: a forma como se 

usa. Faz bastante diferença, principalmente quando estamos a falar de aplicações de móveis. 

Em que agora existe um leque enorme que faz tudo. Ou fazem mais ou menos as mesmas 

coisas. Claro que aquele que for mais apelativo, em termos de usabilidade, vai marcar a 

diferença claramente.  

Exato [user experience]. É assim, eu comecei como sendo da área de desenvolvimento 

de software. Nomeadamente, interfaces gráficas. Tive muito ligado à área de user experience. 

Já coordenei uma equipa nessa área. Neste momento, ainda participo num grupo de user 

experience. Mas estou mais ligado ao desenvolvimento, ao projetos de implementação da 

nossa do nosso software. Ou seja, faço um bocadinho, neste momento sou mais gestor de 

projeto e [impercetível] master, e assim. No entanto, também programo e participo… 

Faço, faço. Mas muito menos. Muito menos.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. Na 

Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera que a 

explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto no 

desenrolar do projeto? 

Sinceramente, não. Acho que isso já deveria fazer parte. É assim, acho que é a mesma 

coisa que perguntar quase se o carro tem que andar. Claro que sim. 

O que quero dizer, tem de ser uma preocupação. E tem que haver testes de 

usabilidade. A aplicação tem de ser validada tem que haver uma preocupação.  

Se é inacessível, não tem, não é uma solução. Essa é que é a questão. Não é? Se não é 

usável. 

Ah, ok. Aí, depende [sobre a usabilidade para a diversidade funcional]. Eu acho que 

deve, aí tem que se chamar à atenção. O ideal seria toda a gente… Nem isso é preciso. No 

entanto, como sabemos que quase ninguém pensa nisso, neste momento, tem de haver uma 
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preocupação. Se esse é um público-alvo, tem que existir essa preocupação, pelo menos ter 

isso em consideração.  

Para ter um mínimo, não é? Nos requisitos [questão estar especificada nos requisitos], 

tu podes ter essa, diria essa nota para ter em consideração porque a preocupação que vai ter 

de ser feita, vai ser por um designer ou por alguém que pense exatamente nisso. Não por um 

developer normal. Porque existem muitos pormenores ou cuidados a ter numa aplicação que 

provavelmente um developer normal não pensa neles. Não é? Vai implementar o que for 

especificado. Mas sim, um designer normalmente vai dar resposta a um conjunto de 

problemas. E se esse tiver sido enumerado, não é? Problemas ou requisitos, neste caso. Claro 

que ele vai ter de ter em atenção este pormenor. E faz todo o sentido, claro.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

É assim, eu acho que sim. Mas não é, não é, não é um tópico fácil de ter logo em 

consideração à partida. E de ser uma das prioridades. Acho que vai ficar sempre, sempre em 

segundo plano. Não sei. Mas é bom que as mentalidades mudem e que passem a ser sempre 

um fator cada vez com mais importância. Não é? 

É assim, o quanto antes, melhor [momento em que se inclui a acessibilidade no 

projeto]. Mas, eu diria, como eu disse… eu acho que isso separe, é uma fase um pouco… ou 

seja, como não é prioritário, tentam dar as respostas às coisas mais prioritárias. E como nós 

agora estamos numa metodologias de desenvolvimento completamente diferentes do que o 

passado, não há tanto essa fase do requisito e implementação. Há um conjunto de ideias que 

vão sendo debitadas e vão sendo implementadas. Ou seja, há um… que nós chamamos um 

backlog de requisitos, segundo a prioridade e vai se trabalhando nesses tópicos. Eu acho que 

o importante é chegar ao fim de uma primeira versão do produto que se estiver a desenvolver 

e ter isso em consideração. Agora se é no início ou no fim é quando as pessoas, quando estiver 

pronto no mercado que esteja lá. Percebes? Hoje em dia já não há tanto. Só se começa a 

desenvolver quando tiverem os requisitos feitos.  
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Sim. Mas a fase não é tão importante. Se é na primeira semana, se é na quinta é igual. 

Certo. Eu percebo o, a tua ideia. No entanto, acho que cada vez mais ou cada vez menos se 

fala nesse tipo de fases. Ok?  

Consideras que no projeto tem que estar patente que o projeto tem que ser 

acessível?  

Sim. Acho que sim. Isso é uma característica do produto, da solução que se está a 

desenvolver. Sim. Sim.  

É. O ideal, é [sobre a recolha de documentação relativa à acessibilidade]. O ideal é 

existir as várias adaptações, não é? Pensar na melhor solução para a plataforma que se estiver 

a usar. No entanto, também tem a ver com o custo-benefício. Não é? De dar resposta. A 

melhor resposta possível para cada plataforma. Sendo a acessibilidade, um tópico da 

acessibilidade ou não. Não é? Claro que a acessibilidade está incluída.  

O tópico… quando se está a tentar desenvolver um produto, existem requisitos para 

tentar dar uma resposta. A melhor resposta possível, de acordo com a plataforma que 

estamos a usar. Se é para ser usada na web com PC, outro com tablet ou um telemóvel. O 

ideal é ter requisitos específicos para cada. Não é? Para tentar tirar o máximo de partido. A 

acessibilidade é exatamente a mesma coisa. São funcionalidades que provavelmente 

consegues tirar melhor partido num dispositivo ou outro de forma diferente e elas devem 

estar claras.  

Claro. Exato, exato. Há aí umas plataformas, assim que tentam gerar o código para… 

Transversal mas nunca é a melhor opção. É uma opção. Para reduzir o custo. Não é?  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Sim, eu acho que sim.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 
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Acho que aí o que pode existir, das duas uma. Ou há um detalhe específico do tipo de 

acessibilidade e do pormenor que se está a tentar dar resposta ou então que tem de existir é 

um conjunto de testes de aceitação, de critérios de aceitação dos requisitos que estão a ser 

implementados. E aí, sim a dizer, “isto tem de funcionar desta forma e desta”. E também, em 

termos de uma pessoa com esta, com a falta desta capacidade tem de conseguir usar na 

mesma.  

Exato [não ter como requisito mas como um fim]. A aceitação é desde que cubra os 

vários tipos de utilização. Neste caso, as pessoas com diferentes capacidades. 

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Eu mais uma vez, por uma questão de mentalidade, podem deixar para um segundo 

plano. Mas mais uma vez, o requisito é muito claro e tem de ter critérios de aceitação, tem de 

se cumprir. Agora muitas vezes, o que pode acontecer é partir os requisitos em vários. E são, 

e isso é uma questão de gestão de backlog. Não é? Neste caso. Mas estando lá, se são 

obrigatórios para o produto, eles mais cedo ou mais tarde têm de ser feitos. 

Eu diria que normalmente, o ideal é ser tudo feito ao mesmo tempo. Não é? Fazer uma 

funcionalidade já preparada para todos os casos. Porque mais tarde, pode incluir a 

acessibilidade… Já, já, já é tarde demais. E vai pôr em causa muito do que foi feito.  

Se se pensar em princípio de mecanismos e de framework, que deem a resposta que 

podem ir se usando: poupa-se trabalho e consegue-se ver logo os problemas muito mais cedo.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

Acho que sim. Acho que sim. Principalmente, no início quando estamos a falar de 

programadores e pessoas que nunca fizeram. Que é uma novidade para elas. Na primeira vez 

que tentarem, vai demorar um pouquinho mais, não é? Mas é como tudo. É como estas APIs, 
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é igual. É uma abordagem nova. Aprende-se. Claramente que nos projetos seguintes, nas fases 

seguintes já não vai ser uma dificuldade. É mais uma coisa como outra qualquer.  

Sim, sim, sim. É exatamente igual ao resto. É como uma tecnologia nova, exatamente 

igual.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 

Em alguns casos, acho que sim. Por uma questão de custos, mesmo. Se for um 

requisito, não. Se for um requisito, faz parte. A entrega não existe, se não existir 

funcionalidade.  

O mais importante é mais do que o know-how das pessoas, é o cliente pedir e exigir 

que isso seja mesmo implementado. 

Sim. O cliente. Se for um produto web ou uma aplicação ou o que for. Se for mesmo, 

neste caso, estamos a falar do conceito [impercetível]. Ou seja, que funciona como… ou 

melhor, o cliente que depois será [impercetível]. Sim, tem de ser uma imposição dele a um 

requisito essencial. Ter de cumprir com os requisitos de acessibilidade nas funcionalidades.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Não. Acho que é só mesmo a questão de mudança de mentalidade, de paradigma que 

é para as pessoas começarem a habituar a ter esses sinais e ter isso em conta. Não é? Muitas 

vezes, acabamos…  

(…) 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

(…) 
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É como eu dizia. É uma característica fundamental do produto. Se for assumido desde 

o início que é, acho que em todas as versões, no futuro, tem de se ter sempre isso em conta. 

Não é? Não pode perder aquela essência. Não é? 

Eu acho que tem de haver a própria gestão do produto ou serviço que se está a prestar. 

Tenho de passar uma mensagem muito clara, relativamente a isso. Porque, hoje em dia, há 

um grande dinamismo nas empresas e nas equipas. Há um grande entra e sai. E para não se 

perder a essência das coisas, a documentação aí vai ajudar. Mas também o passar a palavra e 

explicar às pessoas que isso é um ponto fulcral naquilo que estamos a fazer que é para não se 

perder. Senão é que pode acontecer o que estavas a dizer. Não é? Numa fase de manutenção 

ou de uma nova versão, começar a perder funcionalidades que afetem a acessibilidade.  

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Não. Acho só curioso o tópico. Infelizmente, na área, nas áreas onde eu tenho 

trabalhado, acho que não existe preocupação alguma. E que, tudo bem que estamos a falar, 

provavelmente de minorias. E nós pelo menos, estamos a falar de…. 

Certo, certo [a ideia que as pessoas têm…]. Mas nós não estamos a falar. Nós, por 

exemplo, não fazemos produtos globais, percebes? É um bocadinho diferente, pelo menos, 

que eu me tenha apercebido. Dos nossos clientes não chegou nenhuma mensagem e é errado. 

Quer dizer, ah não, só porque agora alguém usa, vamos fazer qualquer coisa. Não. O cliente 

tem sempre uma preocupação desde o início.  

Exato. Exatamente. Exatamente [ao fazer software inacessível limita o uso das 

pessoas].  

Mas posso dizer, posso dizer que já vi… não, estou a mentir. Por acaso, existe um 

cliente nosso que tem uma limitação muito grave e usa o nosso software. E nós não temos 

cuidado nenhum com isso e ele continua a usar. Acho que é mesmo uma questão de mudança 

de mentalidade e de preocupação.  

Esse senhor, esse senhor não tem braços. Ele usa, ele usa a aplicação com os pés. Ele 

faz tudo com os pés. Desde comer, tudo. Até atender o telemóvel. Tudo. É surreal. Mas é 

brutal. É capacidade. Mas foi um problema de saúde que ele teve quando era novo e pronto. 
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Superou. Ele é casado, tem filhos. Dar banho ao filho, tudo. É brutal. É assim uma coisa 

extraordinária mesmo.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Eu acho que sim. Eu acho que sim. Depois passa a ser uma coisa quase automática. 

Deixa de ser uma preocupação especial e passa a ser uma coisa normalíssima, não é? Certo, 

certo [passa ao mainstream].  

 

Anexo C30 – Entrevista 30 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Ah, pronto. Então eu sou investigador no xxxx Faço desenvolvimento de software. É 

muito variável. Mas faço desde desktop até web. E também faço alguma interação com o 

utilizador. Mobile faço também faço. É mais raro mas faço. Android. Mais android. IOS, não. 

Sim. Então, concordo que existe falta de acessibilidade apesar que nos últimos anos, 

nomeadamente nos sistemas operativos houve um aumento de número de ferramentas, um 

aumento de qualidade de ferramentas. Apesar de eu não ser um utilizador. Essas ferramentas 

reparei que existe um aumento em número e em qualidade. Em relação ao desenvolvimento 

de software desktop desconheço. Porque não conheço as ferramentas de acessibilidade que 

existam. 

Nunca me apareceram à frente. Em relação à web há uma mistura. Apesar de ser raro 

encontrar mesmo quem gere os projetos aqui normalmente não tem esse cuidado. Não há 

uma fase a ter em conta a acessibilidade. Mas em geral na web, os sites mais utilizados têm 

esse cuidado. Agora… 

Sim. Pronto. As razões [motivos] seriam no meu ponto de vista que há pouca 

sensibilização para o facto. Segundo, contém um acréscimo de tempo e obrigatoriamente de 



 

354 
 

custo. No desenvolvimento de software faz com que às vezes seja descartado porque o 

público-alvo é menor.  

Já agora, eu uma vez fiz um site com foco mesmo na… Na acessibilidade. E na altura 

não, não… já foi há muitos anos. Na altura não havia muita informação. Há de ter sido há uns 

oito anos.  

Não havia ou havia informação mas na mas não havia as ferramentas. Ou pelo menos 

eu não tinha conhecimento das ferramentas necessárias mesmo para testes. E para o 

desenvolvimento. Já não me lembro na altura se tinha um site que tinha as regras. Não era 

este que estava no documento que você me enviou. Mas que tinha algumas regras a 

desenvolvimento e foram tidas em conta.  

Não, não [teve a disciplina de AI NET]. Eu formei-me em 99. 99, não. Entrei em 99 e 

acabei em 2006. Uma coisa assim.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

Sim, sim. Força.  

Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Sim, sim. Eu percebi. Eu percebi, eu percebi. Sim. Acho que vai ter impacto no projeto. 

No sentido positivo de que pelo menos chamar à atenção e isso deve ter sido em conta mesmo 

que implicitamente deve ser obrigatório. Exatamente [tem que ter um interface com o 

utilizador].  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Calma que isto parou. Força. Força. Ele diz que a ligação de rede está fraca. Olhe vou 

fazer só uma coisa. Eu vou desligar aqui o wifi e ligar aqui por 4G que é melhor. Já está.  
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Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim. Eu considero que é importante essa recolha de informação embora tal como na 

pergunta anterior se não for especificada normalmente é esquecida. Infelizmente.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

São. São adequados, sim.  

E no que toca à sua exequibilidade? 

Tem um… a questão aqui é mais um patamar de aprendizagem. Que pode trazer 

problemas para quem está a desenvolver se não tiver sido treinado para isso vai ter um, uma… 

uma inclinação que é assim como se diz em inglês. Mais elevado na aprendizagem.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, não. Está… Sim.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Vai. Em primeiro lugar quando uma coisa é especificada tem que ser implementada. 

Agora tendo em conta isso depende muito do cliente, não é? E tendo em conta que pode 

representar um custo acrescido alguns clientes poderão não ter isso em conta. Ou seja, ou ter 

um requisito que podem deixar cair. Normalmente daquilo que eu conheço quando é requisito 

é para cumprir.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software? 
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Sim. E se com certeza que ajudará. Apesar de que eu acho que deveria uma 

componente mais forte na formação. No caso de já estarem formados sem ser por exemplo 

no ensino superior, as empresas deviam apostar a formar os seus programadores, neste caso, 

nessa área. Facilitaria muito eles já terem algumas das premissas enrizadas.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Desenho e implementação, não é? Ah, isso é difícil. Nem eu me lembro. Eu mudo às 

vezes os nomes das coisas. Mas eu compreendo. Toda a gente sabe mais ou menos como é.  

É que é mais difícil [saber os nomes específicos]. Em relação à fase anterior penso que 

não há nada a acrescentar. Normalmente sou muito sucinto. Gosto de ir direto ao assunto. 

Por isso, acho que ali é mesmo uma questão de formar quem está com as mãos na massa.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Daquelas que eu conheço, não. No geral, falar daqui a uns meses a gente conversa. 

Você está a falar comigo no momento certo. Depois eu explico-lhe porquê. O resto que eu 

conheça também nunca me chegou à atenção que tivessem esse cuidado. 

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Acho que… acho que era importante.  

Sim. Considero que sim.  

Considero que deve haver um guião de testes. Faria sentido, sim.  

Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 
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Bem, depende. Porque normalmente o que as empresas dependem é que alguém seja 

multifacetado. E como nós sabemos, as pessoas com deficiência têm limitações de diversa 

ordem. Depende da… 

Exatamente [têm diversidade funcional].  

Sim. E isso pode levar por essa situação em específico não seja um… fácil às empresas. 

Fácil no sentido de… Não é gastar dinheiro. É obter retorno. As empresas normalmente o que 

fazem… eu com o xxxx não sinto isso, não é? Não é só uma questão de retorno que é uma 

instituição sem fins lucrativos. Mas [só não pode é dar prejuízo]… Pois, exatamente. Mas eu 

acho que isso até poderia ser uma mais-valia. Cabe normalmente depois às direções e aos 

elementos de gestão terem isso em conta. Porque continuam… são sempre um elemento 

válido e geralmente mostra uma perspetiva diferente do que as pessoas não deficientes não 

estão habituadas.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Não. 

Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

Eu acho que não. Mas está tudo para trás. Está feito devia haver documentação.  

Estava a dizer que se tudo para trás foi feito… Então devia haver documentação.  

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Sim. O contributo é que realmente essa documentação qualquer projeto deve estar 

bem documentado porque senão na fase de evolução vai haver… 

Não é só neste caso aqui.  

Exatamente [há evolução negativa].  
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E muitas vezes tem de se… a própria evolução volta à validação. 

E então, nesta situação o que deve acontecer é que se deve seguir sempre as 

especificações de forma rígida e se as especificações foram definidas nesse sentido, então 

devem ter cuidado e voltar a fazer a validação respeitando as linhas guia para as pessoas com 

deficiência. Com certeza. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Sim, sim. Não. Pareceu-me bem.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Tenho a certeza que sim.  

 

Anexo C31 – Entrevista 31 

Gostaria de ter a sua opinião no que diz respeito à falta de acessibilidade digital, nos 

diversos tipos de software e documentos digitais. Caso concorde, quais acha que são os 

motivos? 

Os softwares e os documentos. Obviamente, concordo. Obviamente que não a 100%. 

Não é? Nós temos coisas acessíveis. Felizmente vamos tendo coisas mais acessíveis.  

A falta, ok. Ok. Com a falta, ok. Sim, existe falta de acessibilidade em muitas coisas, em 

muitos softwares, em muitos documentos. Sei lá, o exemplo que me vem logo à cabeça, jogos. 

Eu não diria… pequenos vídeo jogos, especificamente a uma deficiência, por exemplo, aos 

cegos não há cuidado nenhum. Não existe sequer cuidado e interesse em ver acessibilidade, 

por exemplo, nos jogos. Documentos digitais, tivemos sorte de as coisas vêm, sei lá, não vêm 

num scan feito numa folha manuscrita, se tivermos sorte. Obviamente, existe muitas 

guidelines. 

Existem muitos standards e muitas formas de mostrar documentos assim mas ainda 

existe além de muita falta de acessibilidade e não só… sei lá, a cabeça das pessoas até a nível 
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das instituições. Existem muitos problemas, existem… eu acho que não é só falta… o maior 

problema não é nada falta de acessibilidade em si, é na falta de conhecimento sequer de que 

a acessibilidade é necessária.  

Sim, sim [acontece porque as pessoas têm falta de conhecimento da acessibilidade]. 

Sim, sim. Sim. Porque eu acho que os padrões. A maior parte dos padrões de acessibilidade, 

em termos de software, as API´s e sei lá, as SAGE´s que existe. Pode não ser perfeito, como é 

óbvio. Terá as suas falhas mas existe e só não cumpre quem não quer. E muitas vezes, não 

cumpre porque nem sequer sabem que existe. Ou que existe essa necessidade. Eu noto muito 

isso, a nível de sei lá, do software. Trabalhando em engenharia Informática, vamos para uma 

empresa, as pessoas são capazes de saber que existe uma acessibilidade, ok? E já temos sorte 

quando as pessoas sabem. Mas depois não fazem mínima ideia mas ideia nenhuma do que é 

que isso implica. Ok?  

Onde é que se implementa, porque é que se faz, o que é que isso é. Ou seja, não há… 

as pessoas não sabem sequer o que é um leitor de ecrã. Sei lá, 90% dos programadores, não 

sabem. Não sabem. Não conhecem. Muito menos estas pessoas. Ou seja, muito menos as 

outras pessoas. A documentação digital, essa é muito comum, as pessoas enviarem-me… 

mesmo pessoas que convivem comigo diariamente e que até convivem com cegos, ok? 

Enviarem-me documentos em imagens, por exemplo, em jpeg. Isto é comum. É ignorância 

completa. As pessoas não sabem das necessidades. Desconhecimento, sim. 

Sim, sim. Eu acho que a nível técnico não existe falta de coisas, de recursos. 

Obviamente que poderias mais, como é óbvio mas não acho que haja muita falta. 

Não, não [são constrangimentos técnicos]. Na minha opinião, não. Ou seja, essa 

questão só existe quando as pessoas já sabem que existe a acessibilidade e que é preciso fazer 

e raras vezes, e penso que era isso.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Especificação de Software. 

A fase de especificação, a primeira, certo?  
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Na Especificação de Software, aquando da Especificação de Requisitos, considera 

que a explicitação de que a interface com o utilizador deve ser acessível pode ter impacto 

no desenrolar do projeto? 

Pode. Sim, sim. Por duas razões. A primeira é que, sei lá, imaginemos um produto, uma 

página web portal, uma coisa qualquer de serviço, aumenta necessariamente o número de 

pessoas que fazem esse serviço se as coisas forem concretizadas com deve de ser. E por outro 

lado, aí eu acho que é o principal. Contemplar a acessibilidade na fase de design é muito mais 

fácil para a incluir no produto. Ou seja, eu acho que em termos de tempo de desenvolvimento 

ou o quer que seja, se a acessibilidade for contemplada logo como requisito e como design de 

início, não se vai gastar muito tempo ou muitos recursos como isso. Pelo menos, da parte de 

desenvolvimento. Obviamente que influenciará a certas escolhas das tecnologias, escolhas de 

plataformas, escolhas de sei lá de framework, essas coisas no código, mas em termos de 

desenvolvimento em si, eu acho que considerar a acessibilidade como algo de início implica 

que essa parte não terá grande, diria grande estrago ou grande… 

É. Influencia algumas escolhas [da plataforma]. É um problema, é um problema. O 

tempo… os problemas que isso traz… 

É assim, os problemas que isso pode trazer no futuro, ou seja, quando for de facto 

preciso… imagine que escolhe uma plataforma errada, sem acessibilidade ou uma biblioteca 

UI, sem acessibilidade. Os problemas que isso pode acarretar no futuro, das duas uma ou 

acontece não há acessibilidade e manda-se esse requisito embora ou então o tempo de 

desenvolvimento é quase reescrever do zero. Ou seja, se as coisas forem feitas e as escolhas 

forem feitas bem do início com requisito de esta interface vai ter de ser acessível, ponto. Eu 

por um lado, eu acho que o requisito é cumprido. Não é? Que é o que importa. Normalmente, 

isto nos bons casos. Claro. E depois, eu acho que a complexidade que a acessibilidade possa 

trazer será pouca. Pelo menos, a experiência que eu tenho é essa. Quando as pessoas 

escolhem, sei lá, por exemplo, utilizar controles nativos no IOS. Por exemplo, em vez de 

inventarem ou Windows ou o que seja. Em vez de inventar os seus próprios controles. A maior 

parte das vezes não tem de se fazer nada para as coisas ficarem acessíveis. Boa parte das vezes 

não é preciso fazer nada. A complexidade que a acessibilidade traz não é muito maior.  
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Sim. Sim. Sim, sim. Obviamente que haverá exceções. Mas em muitos casos, de início 

é… facilita muito as coisas. Obviamente e hoje em dia estamos a ter, algumas pessoas armadas 

em chicas espertas, como se costuma dizer e pensam, “ah vamos pôr a acessibilidade uma 

coisa à parte que é para podermos cobrar mais”, e isso existe. Esta ideia existe. E para mim é 

um erro.  

Acha relevante fazer uma recolha de documentação referente à acessibilidade, 

documentação essa que deve ser a referente à acessibilidade específica do tipo de projeto 

– e.g. Website ou aplicação para iOS – durante a Validação de Requisitos? 

Sim. Sim, sim. Isso dependerá depois obviamente do que se queira fazer. Se é uma 

aplicação, se é uma coisa para web, desktop ou se é um hardware, por exemplo. Isso para 

mim é importante e acho que, por exemplo, para a web uma pessoa sem saber, sei lá, se tem 

uma ideia básica do que são os WCAG´s. Eu não estou a dizer que a culpa vai ser toda dos 

requisitos, como é óbvio. Mas sem ter conhecimento delas. Uma avaliação de requisitos é 

difícil depois saber que impacto é que elas, sei lá, por exemplo terão nos restantes requisitos 

do projeto. Inclusive do… das funcionalidades que se calhar poderão não ter à partida nada a 

ver com acessibilidade. Coisas funcionais. Eu não reconheço, eu não reconheço a 

acessibilidade como um requisito funcional. No sentido em que é “ah, isto deve tirar cafés.” 

Não. É como um requisito. Como a segurança, como a performance. Isto deve… É interface 

para o utilizador. 

É, é. É [nem devia ser preciso escrever]. São requisitos, chamados requisitos funcionais. 

Ou requisitos de sistema.  

Exato. Por outro lado, e aí eu acho que, eu acho que não é só importante a 

documentação, não no sentido de ver onde é que ela… conhecer a documentação. Não é só 

recolher, ok? Não é só dizer, “ai, temos de recolher este standard e logo se vê o que é que ele 

tem”. Mas conhecê-la mesmo. Conhecer mesmo para ver o que é que ele vai influenciar 

mesmo. E às vezes… Sim, sim. E que impacto é que pode ter projeto. E isso exige pessoas 

tecnicamente competentes. Eu não diria. Eu acho que isso exige até o especialista em 

acessibilidade do que o programador em si. Ou então os dois. Os dois. 
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Noutra pessoa. É assim. Eu acho que, infelizmente, não há muito isso. Ou seja, o que 

acontece é que, nós temos programadores bons que sabem um bocado de acessibilidade. E 

temos indivíduos que sabem as WCAG´s de uma ponta à outra mas depois, “ah, mas agora 

como é que eu faço isto neste meu framework de javascript, não sei quê: Ah, não sei”. É, é. É 

o que eu noto.  

Considera que estes dois incrementos nesta fase são adequados? 

Sim. Aliás, até são dependentes. Primeiro, o primeiro tem de ser… ok, temos a 

acessibilidade e a segunda é a dependência, obviamente. É uma consequência se calhar dele. 

É preciso recolher documentação. É preciso perceber a documentação e o impacto. Não só a 

documentação mas mesmo o impacto que vai ter no projeto. E que às vezes chega-se a 

perceber que não é assim tanto. Ainda bem, não é? Quando isso acontece. Impacto negativo, 

negativo ou demorar mais tempo… Ou precisar de mais recursos. Exatamente. 

E no que toca à sua exequibilidade? 

Em fase de requisitos eu acho que sim. Haja vontade, eu acho que é muito mais fácil 

do que depois implementar. Sinceramente. Porque a documentação, no caso da 

documentação. Ou seja, o primeiro caso de querer a acessibilidade é mais uma vez uma 

questão de vontade das pessoas e haver disponibilidade para isso e haver abertura para isso. 

E haver conhecimento para isso também. No outro caso, não é assim tão complicado. 

Depende. Obviamente que dependerá das plataformas. Imagine, sei lá, um hardware, um 

sistema embebido, um sistema operativo, aí, à partida obviamente será mais difícil. Em web, 

em desktop e especialmente em mobile que eu acho que mesmo assim há mais 

documentação. Não é difícil. É só procurares. Ela existe. Acho que às vezes as pessoas 

quando… já na xxxx, a gente recebe muito isso de pessoas que querem fazer aplicações aos 

cegos, grandes ideias e não sei o quê. E a sensação que temos… eu há pouco tempo lá e não 

consigo fazer nem 10% o que queria, mas a sensação que eu tenho é que as pessoas não 

procuram antes de vir perguntar. Não vão ao Google. Já temos. “Olhe, eu queria fazer uma 

calculadora para os [impercetível] para telemóvel.”  

O iPhone, por exemplo, até dá para fazer contas. É espetacular. Exato. Essas coisas, 

exatamente. Principalmente, na academia [muito boa-vontade mas pouca informação]. E 
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quando eu falo em academia, digo sei lá, projetos de estudantes. Licenciatura. Mestrado se 

calhar não tanto. A licenciatura é comum. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Desenho e implementação de Software. 

Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que gostasse de acrescentar, relativamente à 

fase de Especificação de Software. 

Não, não. Eu agora pondo-me no lugar de um interveniente de cego a acessibilidade 

desse processo em si, de processo de especificação de software, para alguém que trabalhe 

nele de deficiência, por exemplo, um cego como é o meu caso. Antigamente, havia muito a 

história do UML e de coisas formais, não é? Uma formalização muito grande da parte… até se 

fazia quase análise de requisitos no UML. O que era estúpido porque o UML é já uma coisa 

do… É. Ainda bem. Eu sei. Agora não mas há quem usasse [impercetível] durante muito tempo 

e felizmente as coisas. Muito grande [o dispêndio de energia para os benefícios que traz].  

É. E a facilidade de se puder adaptar a muitas das vezes a uma metodologia em si às 

pessoas que as estão a utilizar. E como no meu caso às vezes facilita a acessibilidade. Em vez 

de, sei lá, estar se a usar uma coisa com post-its no quadro lá para as tarefas, pode-se usar, 

por exemplo, um documento ou uma aplicação ou uma coisa qualquer e as coisas tornam-se 

acessíveis. Se esta não for acessível, pode-se usar outra que seja acessível. Sei lá, há coisas 

que não são. Há ferramentas que não são. Mas isso também, acho que essas ferramentas são 

transversais. Não só os requisitos mas como há de desenvolvimento e há os testes. Sei lá, por 

exemplo, [impercetível] para bugs não é uma coisa muito acessível. Mas há outros que podem 

ser acessíveis, por isso. Não há perigo. Mas a parte de documentação de requisitos, 

obviamente que tem de se ter cuidado que essa parte seja acessível para as pessoas que a 

usam. Se não é, acho que se resolve. Ok? Não é necessariamente um problema.  

É mais problemático em sítios muito formais. Em consultadoria é mais problemática, 

por exemplo. Sim, sim [dependerá do tipo de projeto]. Projetos muito formais. Dimensão. 

Com o formalismo que é necessário. Por exemplo, para o Estado ou as coisas são mais formais. 

Tudo. O formalismo, às vezes, pode empatar um bocadinho a parte da acessibilidade. No 

quadro das adaptações, etc., etc.  
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É engraçado, é engraçado. Porque em termos, ou seja, o desenvolvimento deles se 

calhar não era acessível. Ou tem… na minha opinião, teria mais dificuldade em ser acessível. 

Mas se calhar, o resultado não. Sim. As imposições legais.  

Com o pressuposto de que o trabalho na fase de Especificação de Software relativo 

à acessibilidade está feito, considera que, mesmo assim, a implementação de acessibilidade 

pode ser deixada de parte, caso ocorra a perceção de que tal implica trabalho extra, já 

durante a implementação do projeto? 

Eu acho que é muito comum ficar de parte. É muito comum os… para project managers 

e se calhar mais os stakeholders do que os developers acharem que de facto tem que ficar à 

parte. Dá trabalho. E não só, e não só. Às vezes, não é prioritário. As pessoas chegam a uma… 

às vezes, faz-se requisitos e até há aquela questão da priorização de tarefas ou de facilidades 

ou o que seja. Na fase de implementação o que seja, para priorizar coisas. E isso existe em 

todas as metodologias e as [impercetível] é um processo mais interativo mas isso tem de se 

priorizar coisas. Não é? E muitas das vezes, eu acho que a acessibilidade não fica. Não é 

prioritária para toda a gente, ok? Tanto para a gente…. E os diversos também mas eu acho 

que por razoes diferentes. Os developers porque se calhar é uma coisa menos motivadora 

para algumas. Até porque no caso de não conhecerem, ou seja, não saberem o que é preciso 

fazerem e terem que aprender, não é muito motivador. Para muitos developers, eu acho. E 

nos outros porque se calhar também. “Quantas pessoas é que vão beneficiar de x coisas e 

quantas vão com a acessibilidade? Ah, se calhar isto não é assim tao prioritário e tal”. Eu acho 

que em termos de project management, de team lead e stakeholders às vezes as coisas não 

são vistas como uma prioridade. São vistas muitas das vezes quase como uma imposição. Ok?  

Da [fruto] da desinformação, sim. Se calhar… Sim. E se calhar… e depois depende muito 

que o contacto que as pessoas têm, eu acho… dou um exemplo, developers que tenham 

estado em contacto com pessoas, sei lá, leitores de ecrã, etc. mesmo que não lhes façam o 

requisito de implementar a acessibilidade… eu já me aconteceu várias vezes, acho que não 

sou o único, “ah, como é que consigo pôr aqui esta coisa que estou aqui a fazer acessível para 

ti?”. E às vezes quando as pessoas percebem, ok. Existe de facto uma pessoa que usa isto. 

Percebe que existe esta necessidade e há uma perda de informação formal ou legíveis… as 

pessoas tomam contacto.  
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Aparece-lhes à frente. Quando eles vêm o utilizador e um caso prático disso, aí eu acho 

que a coisa melhora, tanto em termos de developers, como em termos de project 

management. Mas eu acho que aí, os developers têm mais essa… é mais rápido. É mais fácil 

se calhar o developer fazer isto do que alguém projetos. Ok? Porque o developer, para o 

developer aquilo seria mais uma tarefa das várias que tem de fazer. Ok? E eles, se calhar no 

caso de conhecerem alguém que vai fazer aquilo, até é mais motivador. Eu acho. E importa 

muito na priorização das tarefas, por exemplo, para o developers.  

Eu acho que, se calhar isso é um bocadinho negligenciado, essas metodologias mas é. 

É importante. As pessoas tendem a arranjar maneira. E há muitas maneiras de subverter os 

sistemas e as metodologias para fazer as tarefas que querem fazer. Eu acho. É um facto. 

Porque questão de ajudar ou ter um resultado prático visível. Seja porque é mais confiante. 

Alguns por ser mais preguiçosa porque é mais fácil. Depende. Eu acho que quando é mais 

motivador, isso… eu já estou a perder um bocadinho, se calhar. 

E muitas das vezes também, há outra questão aqui que é… se o developer 

[impercetível] acessibilidade e souber o que está a fazer… ou tiver alguém que já saiba que 

lhe pode dizer, “olhe, isto faz-se com esta API ou faz-se aqui ou faz-se assado. Ou tem lá 

cuidado com este controlo porque isto é acessível mas qualquer coisa”. Como é que, alguém 

que diga, “como é que fazes isso?”. Pronto. Aí é mais fácil. Se a pessoa estiver completamente 

às aranhas a ver o que é que acontece, “Olha isto é preciso acessibilidade. Como é que se faz? 

Não sei. Vamos descobrir.” Aí é mais difícil. Aí é mais difícil.  

É, é [mergulhar na documentação]. Não deixa de ser mais uma coisa. Mais uma coisa 

que a pessoa tem de saber. Mais uma coisa que têm de saber.  

Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

Eu acho que há muito potencial para isso. Não digo que não haja esforço extra, como 

é óbvio. Haverá sempre algum esforço extra. Seja porque as pessoas não conhecem a 

acessibilidade, seja porque de facto têm x coisas. Imagine…  
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Acha que o eventual esforço extra na implementação de acessibilidade é mitigado 

pelo trabalho relacionado com acessibilidade efetuado durante a fase de Especificação de 

Software?  

É assim, mas estava a dizer… não acho que possa ser mitigado totalmente. Ou parte, 

não pode ser. Não é mitigado totalmente. Mas eu acho que em grande parte, sim. Com 

exceções, sei lá… imagine que está… e depois também depende do projeto. Como já disse há 

pouco, quando estou em projetos que não há acessibilidade na plataformas e tem de se 

desenvolver, isso vai ter de ser feito. Ok? Mas no caso de haver acessibilidade nas plataformas 

e ser só as APIS ou seguir guidelines ou o que seja, eu acho que pode ser mitigado em boa 

parte. Especialmente, se as escolhas… imagine, por exemplo, de bibliotecas gráficas ou de 

controlos… sei lá, na web. Se a APP tiver [impercetível] se utilizarem framework já tenham a 

acessibilidade em conta. Aí, o tempo se calhar de… é um bocado aquela coisa de utilizar 

controles nativos, já tem a acessibilidade incorporada, já está feito, não é preciso chatear. 

Obviamente que haverá tempo de teste, haverá uma ou outra afinaçãozinha mas eu acredito 

que no caso de developers com experiência, a maior parte desse esforço é mitigado pelas 

escolhas e pelos requisitos. Sim, e mal se nota.  

As próximas perguntas serão sobre a fase de Validação. Gostaria de saber se tem 

mais alguma coisa que considere relevante dizer sobre a fase de Desenho e Implementação 

de Software. 

Acho que, não. Eu já disse o que tinha a dizer na parte dos requisitos, a parte da 

ignorância, a parte do chico-espertismo. Não, não senhor.  

Considera exequível elaborar um guião de testes adequado a uma pessoa deficiente, 

por parte de uma equipa de desenvolvimento típica? 

Pela equipa normal que se encontra aí no mundo? Atualmente, acho que não. Com 

exceções. Obviamente que haverá se calhar alguém nas, na equipa honesta alguém que tenha 

esses conhecimentos que conseguirá, por variadíssimas razões. Conhece a acessibilidade ou 

etc. Mas a resposta padrão, seria não. Preconceito, vá. Seria não.  
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Aí talvez, sim. Ou seja, isto depois também dependeria muito do projeto. Com 

checklists, com checklist digo ou alguém que perceba que vá lá ajudar ou até já tenha ido 

ajudar. Com alguma formação, sim. Os mínimos, sim. Sim. 

Sem ajuda especializada, conseguiam fazer os mínimos. E acho que, sei lá, nas 

aplicações comuns do género com formulários e para consultar tabelas e não sei o quê e uma 

base de dados que é basicamente 90% das aplicações. Sim, consegue. Se não inventarem, sim.  

Acha que seria importante ter um documento de apoio para elaborar um guião de 

testes adequado a uma pessoa deficiente? 

Sim. Mais do que isso, eu acho que na parte da validação e depois se calhar na parte 

da concretização dos testes, principalmente, há muito aquela teoria e na web isso é comum 

que é as pessoas, os developers ou os testers acharem que conseguem pegar num leitor de 

ecrã e fazer os testes como se fossem um cego ou sei lá, pegar naquelas numa daquelas 

interfaces de switch e fazer, usar o computador como se fosse uma pessoa com mobilidade 

reduzida. Isso não é assim. Como aquela coisa que o pessoal que fica vendado e vai andar pela 

rua fora a experimentar como é ser cego. Não é a mesma coisa. Porque não tem as mesmas 

ferramentas e o mesmo treino e a mesma proficiência no uso do leitor de ecrã que terá um 

cego. Ou seja, eu acho que esse tipo de testes, existe sempre alguém… Existe não só pessoas, 

users… mas eu acho, inclusivamente alguém com consciencialização e sabe mesmo de 

acessibilidade e do bom e do mau das letras de ecrã. Que saiba distinguir entre o utilizador 

burrinho que não sabe utilizar o leitor de ecrã e um erro de acessibilidade. Ok? 

E porque a gente, obviamente que as coisas têm de ser usáveis para toda a gente. Tem 

de haver usabilidade, tem de tentar que toda a gente com mais ou menos rendimentos, toda 

a gente possa usar. Há mínimos, não é? Há mínimos que uma pessoa precisa de ter para 

conseguir usar um computador de uma forma… é como ser leitor de ecrã. Tem de saber, sei 

lá… saber que há um iniciar e essas coisas. Sim. Exige formação ou experiência. Existe [pacotes 

de formação]. Não sei se alguém os dá, não sei. Às vezes dão. Mas pronto. 

Existe, existe. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E acho que a formação nesse aspeto ainda é muito… 

há exceções, há gente que sabe dar isso. Há gente que sabe ensinar isso. São exceções.  
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Partindo do princípio de que será fácil encontrar uma pessoa deficiente, para efetuar 

testes de acessibilidade ao software desenvolvido, antevê alguma questão problemática 

com a contratação de tal recurso? 

Em Portugal e correndo o risco de fazer generalizações, não. Ou seja, e agora vou um 

bocadinho à experiência que eu tenho da xxxx. Normalmente, pedem-nos muitos testes de 

acessibilidade e pedem pessoas para testar mas como se a gente tivesse ali uma poule ali de 

cegos. O painel é cegos sentados à espera dessas coisas que sejam… ou seja, como se fosse 

uma coisa que se não tivessem de pagar. A xxxx existe, está aqui a xxxx dos cegos, eles ajudam 

aqui a fazer os testes. Não se paga por isso. Pedem cegos [de borla]. 

Sim, é muito comum. E a xxxx, obviamente que é assim, depende das coisas e fazia isso 

muito mais antes que era dar a consultadoria quase à borla. Fazer testes de dias inteiros à 

borla. Hoje em dia, o que se faz é e eu acho que isto se calhar é aquilo que uma pessoa pode 

fazer é informalmente… a gente até pode pegar numa aplicação e dizer, isto é acessível ou 

não. Ok? Mas, dar esse jeitinho.  

Quinze minutos. Obviamente, a xxxx existe lá. Para isso, existe também, infelizmente, 

não há assim tantos recursos técnicos que possam fazer isso a trabalhar que é para lhe 

recomendar: “Olhe, mas para pôr acessível talvez essa documentação ou segues esta 

recomendação.” Obviamente que isso não é, ninguém vai cobrar por isso, penso eu. Agora, 

em termos de testes formais, formais como ir a uma pessoa com um computador ou alguém 

a filmar ou a ver, o que seja, testes formais de validação. De utilizador. Eu não… obviamente 

haverá exceções, há ter alguém que faça isso. Mas normalmente, exceto em casos em que 

isso tem de ser mesmo feito, por questões legais ou sei lá… o pessoal da faculdade, às vezes 

até consegue arranjar os seus valezinhos ou algumas coisas. Mas sim… Exato, exato, exato. Se 

não é para dar… 

Ou seja, é mais fácil, por exemplo, pagar a um especialista de acessibilidade e 

principalmente quando é preciso mesmo. Legalmente essa coisa. Alguém especializado aí 

talvez se pague mas a um utilizador. Ai, imagine que é preciso um cego mais ou menos banal 

que saiba tocar no ecrã e que se queira testar o software, eu acho que não é fácil. Não é fácil 
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que uma empresa pague por isso. Ou que ao menos que pague a mesma coisa ou ache que 

vale a mesma coisa. E se calhar, até devia valer mais.  

Mas pronto. Porque é mais difícil, é uma questão de oferta e procura. Obviamente que 

há que ter em conta os constrangimentos. Há que ter em conta o que as empresas estão 

dispostas a pagar pela acessibilidade e há que ter em conta também o tipo de projeto. Não é? 

Por exemplo, um sei lá, um software open source ou um software sei lá, imagine-se para 

alguém não lucrativo, obviamente que terá o destino… Sim, sim. É diferente, é diferente.  

Certo. E depois há aqui outra coisa. O gratuito, ou seja, a pessoa vai e não receber nada 

com isso, por exemplo, e acontece muito na xxxx não motiva as pessoas a fazerem aquilo em 

condições. Quem vai testar. E isso é mau. E eu acho que essas pessoas não têm essa noção. 

As empresas e os testers ou quem… os testers não diria quem faz os testes em si porque muitas 

vezes as pessoas nem sequer decidem se pode pagar ou se não pode pagar mas eu acho que 

não existe muita consciência de que o utilizador deficiente é um utilizador. É exigente muitas 

das vezes. Vai criticar as coisas, a sério.  

Mais exigente. Não existe esta noção. Acho que os testes com utilizadores à 

acessibilidade, às vezes são feitos um bocadinho pela rama, sempre naquele ar, “isto é 

simples, não sei quê. Vê lá se consegues ler este formulário”. Não. Não há aqueles testes de 

tarefa, muitas das vezes. Que são os duros, não é? Aqueles testes duros de tarefas a ver 

quanto tempo é que demora e se há testes AD, por exemplo. Assim ou assado a ver qual é as 

diferenças. Essas coisas não existem ou existe muito pouco. É, é [fica trabalho pela rama]. 

A acessibilidade normalmente não é tratada formalmente, em termos de teste. Eu 

acho. Ok? Existe aquela coisa de se achar, de se fazer passar, sei lá, web por exemplo, por um 

validador, está acessível. Isso já é outra. Isso já é outra. 

As próximas perguntas serão sobre a fase de Evolução de Software. Gostaria de dar 

mais algum contributo referente à fase de Validação? 

Ah, não. Eu vou dizendo assim coisas que não tem a ver com a pergunta… 
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Partindo do princípio de que o software desenvolvido é acessível, considera que a 

equipa vai manter o cuidado com a acessibilidade na fase de Evolução, caso não exista 

menção à acessibilidade na documentação produzida nas fases anteriores? 

A tendência é para que naturalmente que não. E tem tudo a ver com aquela questão 

da priorização de tarefas. Ok? Normalmente a evolução do é sei lá, corrigir bugs e novas 

features, não é? E normalmente, as features vêm por urgência: “olha, preciso de fazer isto.” 

Ou aparece um bug: “é preciso corrigir isto”. E mesmo, e imagine-se que agora se tem uma 

aplicação acessível. Muitas das vezes, o que acontece é que as coisas novas que vão ser feitas, 

o nível se calhar de acessibilidade e qualidade inclusive, até porque as restrições de tempo 

muitas vezes são menores. Será sempre menos tempo para corrigir bugs do que se calhar seria 

no desenvolvimento. Porque depois também a produção, é preciso meter as coisas em 

produção o mais depressa possível. Eu acho que há tendência para decair e não para aumentar 

a acessibilidade. 

É mais, é mais difícil haver esse problema porque normalmente haveria checklists, 

haveria essas coisas todas. Ou seja, isto só terá, na minha opinião, vantagem. Eu nunca 

passei… é sempre uma fase de evolução muito grande para poder dizer isso no software que 

diria. Em que pelo menos, eu tivesse que ver com a acessibilidade, mas a ideia que eu tenho 

de coisas que eu tenho assistido e softwares que usamos, não é? É o que acontece. Das duas 

uma, ou as coisas não eram acessíveis e há uma evolução, em que alguém se lembrou, “vamos 

por acessibilidade”. E há ali um push grande para tornar as coisas acessíveis ou deixou de ser 

acessível ou as coisas… depois há ali outra vez um quase release específica só para adereçar 

problemas de, na acessibilidade. Mas o que acontece normalmente é que vai decaindo. Vai 

havendo devagarinho. Vai se perdendo acessibilidade nas coisas que se vão mexendo. Quando 

há checklists, isso é menor. Só há quando há frameworks que vão evoluindo, e por si são 

acessíveis, essa probabilidade é menor, das coisas caírem na acessibilidade. Mas eu acho que 

há sempre tendência para isso. Por questão da prioridade, tem tudo a ver com isso. E depois 

há outra questão que é, normalmente ou isto normalmente não digo, mas sei lá… vocês 

devem, consultadoria – e posso estar a ser injusto para alguns colegas meus, inclusive. Mas, 

normalmente, as equipas que estão responsáveis pela manutenção de software, não têm ou 

os mesmos recursos ou o mesmo número de pessoas ou inclusive a mesma qualidade. Que se 
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calhar, manda-se as pessoas melhorzinhas para novos projetos. Coisa que… repara, a evolução 

ou alguma anotação por norma, não é tão fixe ou tão motivadora como desenvolver coisas 

novas, não é?  

E o cliente já está preso. E pode se mandar para lá uns juniores para rodar e essas 

coisas todas. Ok? Normalmente, isso depois também influencia m bocadinho a qualidade dos 

projetos e a acessibilidade, obviamente, se ressentirá também com isso. É normalmente, 

quem perde primeiro. 

Existe mais algum contributo que gostasse de dar, relativamente à fase de Evolução 

de Software? 

Não, está tudo. 

Estamos a chegar ao fim. Existe alguma coisa que gostasse de acrescentar? 

Nós falámos das [impercetível], que eu acho que tem tudo para ser mais adaptáveis a 

esse tipo de coisas. Por um lado, por outro lado também tem para ter mais stress às vezes. 

Mas sim. E às vezes, isso também não ajuda na acessibilidade. E acho que não, acho que não. 

Nós falamos de tudo.  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 

Sim, sim. Sim, porque primeiro é aquela questão da ignorância. Ok? Se as pessoas 

conhecerem o problema, vão tentar resolvê-lo. Ou pelo menos… 

É um passo, não é? Conhecer o problema. Conhecer o problema, não é? Logo a 

questão. Depois, eh pá, depois da documentação, falar com as checklists. Isso é espetacular. 

As pessoas gostam de ir fazendo listinhas de coisas em cheques, check marks, não é? As 

pessoas gostam…  

A última pergunta é: considera que a implementação de acessibilidade aumentará 

caso esteja plasmada no método de desenvolvimento? 
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Sim. Como eu já disse nas outras questões, há várias coisas. Primeiro, é as pessoas 

estarem a par das coisas. Ou seja, não haver ignorância. Haver conhecimento da acessibilidade 

em si, depois dos processos.  

E só por isso já é uma vantagem. Já é alguma coisa. E obviamente que se houver, se 

houver cuidado logo na parte inicial…. Até se começar a programar, no design, com as 

metodologias, muitas vezes até as ferramentas corretas. Obviamente que sim. E eu acho que 

havendo noção de que é preciso as coisas… e os modelos são importantes, não é isso. Nós não 

temos métodos só para dizer que temos métodos e vendermos isso. Ah, nós vendemos 

[impercetível], ou usamos outra coisa qualquer. Acho que isso é importante. Servem para 

alguma coisa. Servem para alguma coisa, exatamente. Eu acho que da acessibilidade, 

obviamente que sim. Mas sinceramente, acho que o ponto principal é haver awareness das 

pessoas. E se o modelo implica isso… Sim, sim. Tudo o resto [implica o que está a haver para 

trás]. Sim, sim. Obviamente, as coisas… eu acho que tem tudo para que [impercetível] 

aumente, não sei. Não posso quantificar. Mas sim. 
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Anexo D – Versão simplificada da proposta de método 

 

Acessibilidade em Aplicações Multiplataforma construídas em Xamarin 

Acessibilidade Orientada a Utilizadores de Leitor de Ecrã 

Desenho e implementação do software 

 

Na estrutura da app, abaixo do Nome da app sem extensão, existem dois ficheiros: 

- MainPage.xaml 

- MainPage.xaml.cs -- Ficheiro de Lógica 

 

O ficheiro MainPage.xaml é o ficheiro que nos permite criar o aspeto da app, que vai ser 

partilhado em todas as plataformas e que adapta o aspeto dos componentes a cada uma. 

 

É aqui que aplicamos as opções de acessibilidade. 

 

 

 

Uma vez que neste modo não existe modo design, usamos a toolbox para construir o layout, 

arrastando os elementos para dentro da janela de código, neste caso usámos três elementos: 
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- Caixa de texto (Entry) 

- Botões (Button) 

- Grupo (StackLayout) 

 

Por omissão, todos os elementos têm atribuído como texto alternativo, o tipo do próprio 

elemento, por exemplo, um botão, se não adicionarmos propriedade nenhuma, vai estar na 

“categoria” controlos e vai ser chamar Button. O que não é o ideal, porque se tivermos mais 

que um botão serão todos Button, ou Entries,etc. 

 

Nos elementos que têm apenas o argumento Text, o texto alternativo é esse mesmo, que é o 

que acontece no caso dos botões, e nas caixas de texto.  

 

Como se pode ver no código abaixo: 

<Button 

 Text="1" 

 /> 

 

Este é um botão onde o texto é um número, mas que o TalkBack, ou VoiceOver, leem como 

texto, ou seja, “1” e “um” é lido da mesma maneira por um leitor de ecrã. 

 

No caso da caixa de texto, se a caixa tiver algum valor no argumento Placeholder, que é o que 

aparece enquanto está vazia, esse é o valor que é lido. Se escrevermos na caixa, o argumento 

Text passa a ter um valor, passando a ser o valor lido, seja ele estático ou dinâmico. 

 

Como podemos ver no código abaixo: 

<Entry 

 x:Name="resultadoLBL" 

 FontSize="Large" 

 HorizontalTextAlignment="End" 
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 IsEnabled="False" 

 Placeholder="Resultado" 

 Text="" /> 

 

Neste caso o texto que é lido é o do Placeholder, porque o Text se encontra vazio até lhe ser 

atribuído um valor. 

 

Acessibilidade em grupos de elementos 

Normalmente usam-se grupos de elementos para criar “módulos” na nossa app. Suponhamos 

então que existem 3 grupos nesta app: 

 

1. Container da app onde estão todos os outros módulos 

2. Botões numéricos (0-9) 

3. Operações matemáticas ( +, -, *, = ) 

 

Para grupos utilizam-se os seguintes argumentos: 

- AutomationProperties.Name (Nome alternativo) 

- AutomationProperties.HelpText (Texto de ajuda alternativo) 

Estes argumentos podem ser usados em simultâneo 

 

O AutomationProperties.Name serve como nome alternativo de cada grupo, funciona como 

o Text mas para um grupo de elementos. 

Grupo 1. Container da app 

<StackLayout AutomationProperties.Name="Calculadora Acessível"> 

 

O AutomationProperties.HelpText serve como descrição alternativa para cada grupo 

Grupo 1. Container da app 

<StackLayout AutomationProperties.HelpText="Esta é uma calculadora acessível"> 
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Para efetuar testes em iOS pode utilizar-se a aplicação com o VoiceOver. 

Para ativar o voiceOver no iOS deve ir-se a “Definições”>”Geral”>”Acessibilidade” e ativar o 

voiceOver. 

No menu acessibilidade deve configurar-se o “Atalho de Acessibilidade” com VoiceOver. Isto 

facilita os testes, uma vez que com esta opção ativa, basta carregar no botão principal três 

vezes para ativar ou desativar o VoiceOver. 

 

A Apple fornece informação para que as aplicações desenvolvidas para as suas plataformas 

estejam de acordo com a section 508 e, portanto, todas as outras normas e regras que são 

sobreponíveis a esta – secção 508. 

De acordo com: 

https://support.apple.com/accessibility/vpat 

Acedido em 10 de Dezembro de 2018. 

 

Para efetuar testes de acessibilidade em Android podem ser utilizadas diversas ferramentas. 

Neste caso, ter o talkback disponível é fundamental. Para ter o talkback, pode ser necessário 

instalar a Android Accessibility Suite, que contém diversos recursos de acessibilidade, entre 

os quais o talkback. 

 

Link para Android Accessibility Suite: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=pt 

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019. 

 

Para ativar o talkback: Opções>Acessibilidade>talkback. 

No dispositivo, pode utilizar-se o Scanner de acessibilidade, que examina a aplicação a ser 

testada e faz sugestões de correções para melhorar a acessibilidade. 

Link para o Scanner de acessibilidade: 

https://support.apple.com/accessibility/vpat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.marvin.talkback&hl=pt


 

377 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.audito

r&hl=pt 

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019 

 

Para ativar o Scanner de Acessibilidade: 

Definições> Acessibilidade> Scanner de Acessibilidade 

Para testar uma aplicação: 

Abrir a aplicação e tocar no botão do Scanner de Acessibilidade. 

informação consultada em: 

https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582 

Acedido em 11 de Dezembro de 2018 

 

Informação sobre testes recolhida em: 

https://developer.android.com/training/accessibility/testing 

Acedido em 18 de Dezembro de 2018 

 

Para ter uma aplicação desenvolvida para Android em conformidade com normas como a 

sec508, é necessário ter cuidados adicionais à implementação de acessibilidade, devido às 

várias versões em uso e multiplicidade de dispositivos a correr este sistema operativo. Para 

aferir a conformidade com a sec508 pode consultar-se o © DHS Section 508 Compliance Test 

Process for Android disponível em: 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20Section%20508%20Complianc

e%20Test%20Process%20for%20Android%20Mobile%20Applications%20v1.pdf 

Acedido em 20 de Dezembro de 2018 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.auditor&hl=pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.accessibility.auditor&hl=pt
https://support.google.com/accessibility/android/faq/6376582
https://developer.android.com/training/accessibility/testing
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20Section%20508%20Compliance%20Test%20Process%20for%20Android%20Mobile%20Applications%20v1.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/DHS%20Section%20508%20Compliance%20Test%20Process%20for%20Android%20Mobile%20Applications%20v1.pdf
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Fases do método A fazer Diretivas/legislação que 

ficam cumpridas 

Especificação de software Informação de conformidade 

legal e standards; Human 

Interface Guidelines do SO 

hospedeiro; Guia de 

programação de acessibilidade 

do SO hospedeiro. 

Sec508 dos Estados 

Unidos da América; 

diretiva europeia 

2016/2102; Decreto-Lei 

n.º 83/2018 da República 

Portuguesa; capítulo 11 da 

en301549. Desenho e implementação do 

software 

Configurar os parâmetros de 

acessibilidade, de acordo com o 

acima recomendado. 

Validação Testes com o leitor de ecrã 

VoiceOver no dispositivo 

hospedeiro que corre iOS; Testes 

com o leitor de ecrã talkback e 

com o Scanner de Acessibilidade 

no dispositivo hospedeiro que 

corre Android; etc. 

Evolução de software Em caso de evolução, repetir as 

etapas anteriores.  

 

Especificação de Software 

Documentação relativa às ferramentas presentes em Xamarin, relevantes para a 

acessibilidade digital no do projecto a ser desenvolvido; 

Documentação para assegurar o cumprimento de diretivas e leis relacionadas com 

acessibilidade digital, e.g.: 

A Apple fornece informação para que as aplicações desenvolvidas para as suas plataformas 

estejam de acordo com a section 508 e, portanto, todas as outras normas e regras que são 

sobreponíveis a esta – secção 508. 

De acordo com: https://support.apple.com/accessibility/vpat 

Acedido em 10 de Dezembro de 2018 

https://support.apple.com/accessibility/vpat


 

379 
 

Desenho e implementação do software  

Descrito no início da secção “Acessibilidade Orientada a Utilizadores de Leitor de Ecrã”. 

 

Validação 

Testar a acessibilidade para iOS: Tópico abordado no final da secção desenho e 

implementação do software. Para mais informação, pode ser consultado o seguinte URL: 

https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/ios/app-fundamentals/accessibility  

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019. 

 

Testar a acessibilidade para Android: Tópico abordado no final da secção desenho e 

implementação do software. Para mais informação, pode ser consultado o seguinte URL: 

https://developer.android.com/training/accessibility/testing#how-to 

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019. 

 

E ainda: https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/android/app-fundamentals/accessibility  

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019. 

 

Evolução de software 

Repetir as fases anteriores. 

Fonte e mais informação sobre acessibilidade digital em projectos desenvolvidos em Xamarin: 

https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/xamarin-forms/app-

fundamentals/accessibility/#testing-accessibility  

Acedido em 17 de Fevereiro de 2019. 

 

https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/ios/app-fundamentals/accessibility
https://developer.android.com/training/accessibility/testing#how-to
https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/android/app-fundamentals/accessibility
https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/xamarin-forms/app-fundamentals/accessibility/#testing-accessibility
https://docs.microsoft.com/pt-br/xamarin/xamarin-forms/app-fundamentals/accessibility/#testing-accessibility

