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1. Introdução 

Este relatório apresenta os detalhes das observações e conclusões retiradas de uma série de 6 

sessões de testes com utilizadores ao sítio web selo.usabilidade.gov.pt, que tiveram lugar nos 

dias 22, 23 e 28 de julho de 2020. 

Todas as sessões foram conduzidas remotamente através da plataforma Zoom e foram 

observadas remotamente por membros da AMA, num stream privado, em direto no Youtube.  

No caso de utilizadores com necessidades especiais, o protocolo foi aplicado usando as 

tecnologias de apoio habituais e com as configurações personalizadas pelo próprio 

participante.  

Em cada sessão foram efetuados registos audiovisuais de suporte à execução do presente 

relatório. 
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2. Sumário Executivo 

O presente relatório apresenta os detalhes das observações e as conclusões de um conjunto 

de 6 testes de usabilidade ao sítio web selo.usabilidade.gov.pt que pretenderam analisar a 

experiência de utilização do mesmo.  

Para tal, foi desencadeado um conjunto de tarefas, nomeadamente: a descoberta do sítio a 

partir de um motor de busca; a consulta de requisitos para obtenção do Selo Prata; a 

localização e identificação das checklists necessárias para obtê-lo; o preenchimento de um 

item de uma das checklists; a submissão da candidatura e o contacto à equipa do selo através 

de um formulário.  

No que diz respeito aos testes com utilizadores sem necessidades especiais, estes 

demonstraram facilidade em executar as tarefas propostas.  

Em relação aos testes com utilizadores cegos, estes demonstraram dificuldade em concluir 

algumas das tarefas propostas. Destaca-se principalmente a demora na localização das 

checklists necessárias para obter o Selo Prata, e a dificuldade no preenchimento do 

documento Excel para recolha de evidências da checklist “10 Aspetos Funcionais”.  
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3. Descrição das Metodologias 

Para a realização dos testes de usabilidade foi recrutado um grupo de 6 utilizadores (4 sem 

necessidades especiais e 2 cegos), de acordo com os perfis propostos e validados pela AMA.  

Na fase de preparação dos testes de usabilidade foi elaborado um protocolo que, tendo em 

conta os objetivos de análise, incluiu as tarefas previamente definidas, e procurou facilitar a 

fluidez da compreensão dos vários cenários por parte dos utilizadores. O protocolo foi alvo de 

um teste-piloto para a sua validação. 

Os participantes foram convidados a executar um conjunto de tarefas representativas das 

funcionalidades do sítio web. As tarefas foram executadas recorrendo à metodologia Think 

Aloud em que os participantes foram convidados a verbalizar os seus pensamentos à medida 

que as executavam. Os testes foram moderados por um profissional de user experience e um 

anotador, tendo sido realizados num browser desktop no computador do participante. 

Todos os utilizadores realizaram os testes de usabilidade remotamente através da plataforma 

Zoom, recorrendo à funcionalidade de partilha de ecrã para ser possível observar as ações que 

desencadeavam, e as suas expressões foram registadas em vídeo através da mesma 

plataforma. Em cada sessão foram efetuados registos audiovisuais de apoio à execução do 

presente relatório. Os testes foram observados remotamente por membros da AMA através de 

um stream em direto para um canal privado do Youtube. 
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Todos os testes foram realizados nos computadores dos participantes. No caso dos dois 

utilizadores cegos, os testes de usabilidade foram realizados usando as  suas tecnologias de 

apoio habituais (computador e leitor de ecrã) e com as configurações personalizadas pelo 

próprio participante. 

Para efetuar a análise foram utilizados os dados audiovisuais e escritos (protocolo e 

apontamentos) recolhidos durante os testes de usabilidade, que se traduziram nos conteúdos 

apresentados neste relatório.  
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4. Análise Heurística 

A análise heurística foi efetuada por dois profissionais de usabilidade seniores (com mais de 5 

anos de experiência). 

4.1. Explicação e enquadramento da metodologia 

A análise heurística teve por base uma matriz de mais de 200 pontos de análise coligida ao 

longo de quase duas décadas de atividade por parte da equipa da Xperienz. Foi analisado o 

sítio web do Selo de Usabilidade e Acessibil idade, disponível em https://

selo.usabilidade.gov.pt/, tendo os problemas encontrados sido classificados numa escala de 

severidade de 0 - Sem Impacto a 4 - Impacto Muito Grave.  

Cada tarefa foi também analisada tendo em conta as 10 Heurísticas base de Jakob Nielsen, 

tendo cada ponto sido enquadrado na escala de severidade anterior. 

4.2. Processos avaliados 

Foram avaliados os seguintes processos: 

• Acesso à página principal e compreensão do seu conteúdo e objetivos;  

• Análise dos requisitos de adesão;  

• Download e preenchimento das checklists; 
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• Preenchimento da Declaração de Acessibilidade e Usabilidade 

• Submissão da candidatura 

• Contacto para esclarecimento de dúvidas.  

4.3. Identificação dos problemas 

Os problemas encontrados no decorrer da análise heurística são apresentados nas páginas 

seguintes, juntamente com a captura de ecrã da página a que se referem. 

É igualmente realizada a análise de cada questão à luz do artigo de Jacob Nielsen “10 

Usability Heuristics for User Interface Design” (disponível em nngroup.com/articles/ten-

usability-heuristics, Abril 1994), em cada um dos ecrãs analisados. 
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4.3.1. Página principal 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho ocupa sempre a quase totalidade da 
altura da página e não é uma área com informação 
útil. 

A

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 1 - O design apresenta um cabeçalho muito alto, que 
empurra o conteúdo útil abaixo da linha de visibilidade. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.2. Sobre o Selo 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho da página apenas contém o nome 
do site, sendo mais difícil de identificar as diferentes 
páginas, uma vez que o título que as diferencia está 
mais abaixo. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 
● 3 - Impacto grave 
● 2 - Impacto moderado 
● 1 - Impacto reduzido 
● 0 - Sem impacto

A

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O nome do site tem prevalência sobre o título da 

página no cabeçalho, o que torna mais difícil recon-
hecer em que página se encontra o utilizador. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
Não se aplica neste ecrã. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10.Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

4
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4.3.3. Candidatura  
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

2 - Sendo um processo complexo o de candidatura 
beneficiaria de ser apresentado numa lista ordenada 
passo a passo. 

4 - O formulário omite referências a outras etapas do 
processo que têm de ser concluídas antes da 
submissão final, o que poderá ser confuso para o 
participante, levando-o a não concluir o processo 
nesta etapa, como pretendido. 

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

B

B

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Sítio do Selo de Usabilidade e Acessibilidade: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

 

 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 16

VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O nome do site tem prevalência sobre o título da 
página no cabeçalho, o que torna mais difícil reconhecer 
em que página se encontra o utilizador. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
Não se aplica neste ecrã. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

4
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4.3.4. Requisitos 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho da página apenas contém o nome 
do site, sendo mais difícil de identificar as diferentes 
páginas, uma vez que o título que as diferencia está 
mais abaixo. 

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.5. Requisitos do Selo Bronze 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - Este link é excessivamente longo e não adota o 
mesmo formato que ficheiros externos têm no resto 
do site, em que se apresentam com um botão 
“Descarregar”. 

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
● 1 - A mudança de cor do cabeçalho e a inclusão de um 
ícone reforçam que se está na página relativa ao Selo Bronze. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O link é excessivamente longo e não segue o formato 
adotado para links para ficheiros externos adotados neste 
site. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

4
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4.3.6. Requisitos do Selo Prata 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - Este link é excessivamente longo e não adota o 
mesmo formato que ficheiros externos têm no resto 
do site, em que se apresentam com um botão 
“Descarregar”. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
● 1 - A mudança de cor do cabeçalho e a inclusão de um 
ícone reforçam que se está na página relativa ao Selo Prata. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O link é excessivamente longo e não segue o formato 
adotado para links para ficheiros externos adotados neste 
site. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

4
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4.3.7. Requisitos do Selo Ouro 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - Este link é excessivamente longo e não adota o 
mesmo formato que ficheiros externos têm no resto 
do site, em que se apresentam com um botão 
“Descarregar”. 

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
● 1 - A mudança de cor do cabeçalho e a inclusão de um 
ícone reforçam que se está na página relativa ao Selo Ouro. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O link é excessivamente longo e não segue o formato 
adotado para links para ficheiros externos adotados neste 
site. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.8. Declaração de Acessibilidade e Usabilidade 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho da página apenas contém o nome 
do site, sendo mais difícil de identificar as diferentes 
páginas, uma vez que o título que as diferencia está 
mais abaixo. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.9. Declaração de Acessibilidade 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

2 - O mecanismo de expandir e colapsar secções 
pode não ser muito claro para alguns utilizadores. 
Neste caso setas poderão ser mais claras uma vez 
que + e - poderão ser confundidos com adicionar ou 
remover informação. 

2 - Este formulário em forma de frase poderá ser 
confuso porque apenas apresenta placeholders e a 
informação a preencher é apenas inferida do 
contexto da frase, o que poderá dar origem a erros. 

3 - Estes dois botões apresentam-se ao mesmo nível 
do botão de conclusão do formulário mas não atuam 
sobre o mesmo. De facto substituem-no mas não há 
informação nenhuma de enquadramento sobre eles. 
Esta informação e respetivos botões deveriam ser 
apresentados no bloco inicial da página. 

1 - Os blocos de texto têm um comprimento de linha 
excessivamente longo para serem de leitura 
confortável. 

A

C

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

B

B

C

D

D
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
● 2 - Quando uma área está colapsada não há forma de saber se já tem 
elementos preenchidos ou não. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
● 1 - O design não segue os padrões do site onde se insere. A 
representação dos campos do formulário não tem a mesma aparência 
que os do site e não segue os padrões do browser. 

5. Prevenção de erros 
● 3 - Os botões de acção principal não são claros e não se sabe qual o 
principal. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
● 3 - O uso das secções obriga à activação de um botão. 

8. Design e estética minimalista 
● 1 - As linhas de texto têm uma dimensão horizontal exagerada que 
torna difícil a leitura. É difícil vislumbrar a hierarquia da página de forma 
visual. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.10. Sobre o Sítio 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho da página apenas contém o nome 
do site, sendo mais difícil de identificar as diferentes 
páginas, uma vez que o título que as diferencia está 
mais abaixo. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.11. Contactos 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

1 - O cabeçalho da página apenas contém o nome 
do site, sendo mais difícil de identificar as diferentes 
páginas, uma vez que o título que as diferencia está 
mais abaixo. 

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
Não se aplica neste ecrã. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
● 0 - O design apresentado é claro e minimalista. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
Não se aplica neste ecrã. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.12. Checklist “10 aspetos funcionais” 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

3 - As instruções deveriam ser apresentadas antes da 
lista síntese, talvez como uma folha isolada da folha 
de cálculo. Desta forma os utilizadores poderão 
querer manipular directamente a lista síntese. 

A

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto

A
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VERIFICAÇÃO DAS 10 HEURÍSTICAS 

1. Visibilidade do estado do sistema 
● 3 - Não há forma de saber quais os valores que o utilizador 
preencheu e quais ainda estão no estado predefinido. 

2. Correspondência sistema e mundo real 
Não se aplica neste ecrã. 

3. Controlo e liberdade do utilizador 
Não se aplica neste ecrã. 

4. Consistência e standards 
Não se aplica neste ecrã. 

5. Prevenção de erros 
● 2 - Algumas células com fórmulas não estão trancadas, 
podendo o utilizador alterar a fórmula de cálculo sem saber. 

6. Reconhecimento alternativo à memorização 
Não se aplica neste ecrã. 

7. Flexibilidade e eficiência de uso 
Não se aplica neste ecrã. 

8. Design e estética minimalista 
Não se aplica neste ecrã. 

9. Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros 
● 2 - Não é possível saber se se mantém a integridade inicial da 
folha de cálculo à medida que se preenche. 

10. Ajuda e documentação 
Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA: 

● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto
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4.3.13. Quadro-síntese da análise heurística 
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Heurísticas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Página de entrada — — — — — — — ● 1 — —

Selo — — — ● 1 — — — — — —

Candidatura — — — ● 1 — — — — — —

Requisitos — — — — — — — ● 0 — —

Requisitos do Selo Bronze ● 1 — — ● 1 — — — ● 0 — —

Requisitos do Selo Prata ● 1 — — ● 1 — — — ● 0 — —

Requisitos do Selo Ouro ● 1 — — ● 1 — — — ● 0 — —

Declaração de Acessibilidade e Usabilidade — — — — — — — ● 0 — —

Declaração de Acessibilidade ● 2 — — ● 1 ● 3 — ● 3 ● 1 — —

Sobre o sítio — — — — — — — ● 0 — —

Contactos — — — — — — — ● 0 — —

Checklist “10 aspetos funcionais” ● 3 — — — ● 2 — — — ● 2 —

LEGENDA DA VERIFICAÇÃO DAS HEURÍSTICAS 
● 4 - Impacto muito grave 

● 3 - Impacto grave 

● 2 - Impacto moderado 

● 1 - Impacto reduzido 

● 0 - Sem impacto 

—  - Não se aplica neste ecrã.

LEGENDA DAS HEURÍSTICAS 
1 - Visibilidade do estado do sistema 

2 - Correspondência sistema e mundo real 

3 - Controlo e liberdade do utilizador 

4 - Consistência e standards 

5 - Prevenção de erros 

6 - Reconhecimento alternativo à memorização 

7 - Flexibilidade e eficiência de uso 

8 - Design e estética minimalista 

9 - Ajuda ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação 
de erros 

10 - Ajuda e documentação
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5. Testes de Usabilidade 

Com base na análise heurística ao sítio web Selo de Usabilidade e Acessibilidade 

(selo.usabilidade.gov.pt), foi desenvolvido um protocolo de testes de usabilidade, a ser 

aplicado a participantes com e sem necessidades especiais.  

O objetivo destes testes de usabilidade era o de detectar eventuais problemas que 

influenciassem a facilidade de utilização desse sítio Web.  
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5.1. Resumo das descobertas - participantes sem necessidades especiais 

Nos testes realizados com participantes sem necessidades especiais destacam-se as seguintes 

descobertas: 

5.1.1. Descobrir o sítio  

• A maioria dos utilizadores não teve dificuldade em encontrar o sítio web do Selo.  

• Na primeira página, os utilizadores conseguiram identificar quais as principais informações 

sobre o Selo, incluindo os 3 tipos de Selo e como é possível obtê-los.  

5.1.2. Obter o Selo Prata  

• Os utilizadores conseguiram facilmente chegar à página sobre os requisitos do Selo Prata.  

5.1.3. Localizar e preencher listas do Selo Prata  

• Todos os utilizadores conseguiram localizar e identificar as checklists para obter o Selo 

Prata.  

• No documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 Aspetos 

Funcionais”, apesar dos utilizadores terem conseguido alterar o estado do requisito, o facto 

de não lerem as instruções fez com que não percebessem logo como editar o documento.  
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5.1.4. Submeter a candidatura  

• A maioria dos utilizadores teve dificuldades em encontrar o formulário de candidatura. 

Alguns não conseguiram encontrá-lo. 

• Não está bem explícito que documentos necessitam de preencher antes de realizar a 

candidatura (Checklists e a Declaração de Acessibilidade e Usabilidade).  

5.1.5. Contactar a equipa do Selo (através do formulário) 

• Os utilizadores conseguiram facilmente encontrar o formulário de contacto. Contudo, o 

facto de ser apresentado também o e-mail levou-os a questionar qual a melhor forma de 

contactar a equipa do Selo para obter uma resposta mais rápida.  
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5.2. Resumo das descobertas - participantes cegos 

Nos testes realizados com participantes cegos destacam-se as seguintes descobertas:  

5.2.1. Descobrir o sítio 

• Um dos utilizadores conseguiu encontrar facilmente o sítio web. O outro utilizador teve 

mais dificuldade, entrando noutras páginas antes de encontrar a correta.  

• Na primeira página, os utilizadores conseguiram percorrer toda a informação, identificando 

as principais informações que caracterizam o Selo.  

5.2.2. Obter o Selo Prata 

• Os utilizadores conseguiram facilmente obter informação sobre os requisitos do Selo Prata, 

chegando à página dedicada a estes requisitos.   

5.2.3. Localizar e preencher listas do Selo Prata 

• Os utilizadores não conseguiram localizar as checklists necessárias para obter o Selo Prata, 

tendo sido necessário indicar-lhes onde as poderiam encontrar.  

• Os utilizadores não conseguiram mudar o estado do requisito no documento Excel  

referente à Checklist “10 Aspetos Funcionais”, uma vez que tiveram muita dificuldade em 

navegar no documento com o leitor de ecrã.  
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5.2.4. Submeter candidatura 

• Os utilizadores conseguiram facilmente aceder ao formulário de candidatura ao Selo. 

Contudo, um dos utilizadores não percebeu que teria de preencher a Declaração de 

Acessibilidade antes de submeter a candidatura.  

5.2.5. Contactar a equipa do Selo (através do formulário) 

• Os utilizadores conseguiram encontrar o formulário de contacto.  
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5.3. Perfis testados e cenários associados 

A amostra de participantes possuía um perfil heterogéneo, havendo uma representação de 

ambos os géneros e uma distribuição etária abrangente.  

Foram recrutados quatro participantes sem necessidades especiais e dois participantes cegos, 

com o intuito de testar o sítio web do Selo de Usabilidade e Acessibilidade. 
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SÍNTESE 

• 3 homens 

• 3 mulheres 

• 33 aos 53 anos 

• 2 utilizadores com necessidades  
especiais (cegos) 

Idade Género Necessidades especiais

33 F Sim (visual/cegueira)

53 M Sim (visual/cegueira)

36 M Não

48 F Não

43 F Não

43 M Não
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5.4. Resultados dos testes 

5.4.1. Questionário inicial 

Antes do início da execução das tarefas, foram feitas algumas perguntas de enquadramento 

aos participantes. 

Todos os participantes utilizam a Internet há mais de 15 anos, sendo a média de 20 anos. 

Todos os participantes utilizam a Internet diariamente. Para aceder à Internet, utilizam tanto 

um computador portátil como um computador desktop (maioritariamente no trabalho). Quatro 

dos participantes utilizam mais o computador portátil e dois dos participantes utilizam ambos 

(um no local de trabalho e outro em casa). O sistema operativo mais utilizado é Windows. O 

browser mais utilizado pelos utilizadores sem necessidade especiais é o Google Chrome, 

enquanto que os utilizadores cegos utilizam preferencialmente o Internet Explorer.  

No caso dos dois utilizadores cegos, um é cego de nascença e outro perdeu a visão por volta 

dos 19 anos, tendo sempre tido baixa visão. Ambos sabem Braille. Os dois participantes 

utilizam um leitor de ecrã com sintetizador de fala e um utiliza também, por vezes, um leitor de 

ecrã com sintetizador de fala e linha Braille. Ambos utilizam os leitores de ecrã NVDA e JAWS. 

Um utiliza o JAWS a nível profissional, uma vez que otimiza o desempenho e simula os botões 

do rato, e o NVDA a nível pessoal, uma vez que para funções mais básicas é o suficiente. O 

outro utilizador utiliza maioritariamente o JAWS e, por vezes, o NVDA porque funciona melhor 

em certos contextos.   
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SÍNTESE 

• Uso diário da Internet 

• Sistema operativo Windows 

• Browser Google Chrome 

• Browser (utilizadores cegos)      
Internet Explorer 

• Utilizadores cegos usam leitores de 
ecrã NVDA e JAWS 
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5.4.2. Conclusão de tarefas 
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Participantes  
sem necessidades especiais

Participantes  
cegos

Tarefas Concluída Concluída com  
dificuldade

Não  
concluída

Concluída Concluída com  
dificuldade

Não  
concluída

Descobrir o sítio através de um motor 
de busca

2 2 1 1

Obter informações sobre o Selo 4 2

Obter informação sobre os requisitos 
necessários para obter o Selo Prata

3 1 2

Localizar e identificar as checklists 
necessárias para obter o Selo Prata  

2 2 2

No documento Excel da checklist “10 
Aspetos Funcionais”, ler as instruções 
de preenchimento e alterar o estado 
do requisito 2.1. 

4 2

Submeter a candidatura 1 1 2 2

Contactar a equipa do Selo (através 
de formulário)

4 2
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5.4.3. Tempo de execução das tarefas 

* Tempo despendido na tarefa até ao seu abandono sem ser concluída. 
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Tempo médio despendido  
nas tarefas (em minutos)

Tarefas
Participantes  

sem necessidades especiais
Participantes  

cegos

Descobrir o sítio através de um motor de busca 01:10 03:12

Obter informações sobre o Selo 01:54 02:13

Obter informação sobre os requisitos necessários para obter o 
Selo Prata

01:05 04:09

Localizar e identificar as checklists necessárias para obter o Selo 
Prata  

02:19  07:05 *

No documento Excel da Checklist “10 Aspetos Funcionais”, ler as 
instruções de preenchimento e alterar o estado do requisito 2.1. 

01:33 05:17 *

Submeter a candidatura 02:30 05:20

Contactar a equipa do Selo (através de formulário) 01:00 01:53
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5.4.4. Questionário final 

No final de cada sessão de testes, foram colocadas algumas questões aos participantes.  

Quanto à tarefa que mais gostaram, os participantes destacaram: 

• O preenchimento da Declaração de Acessibilidade e Usabilidade, uma vez que é possível 

introduzir e pré-visualizar os dados, a consulta dos requisitos para obtenção dos Selos e 

perceber qual seria a classificação do sítio Web com que se trabalha; 

• O preenchimento do documento Excel; 

• O preenchimento dos formulários de candidatura; 

• O preenchimento do formulário de contacto.  

Quanto à tarefa que menos gostaram, os participantes destacaram: 

• O preenchimento do documento Excel, principalmente no caso dos utilizadores cegos. 

Para além de um terem tido dificuldades com a navegação da checklist e em perceber a 

estrutura do documento, foram também incapazes de encontrar a Checklist no sítio Web; 

• Um dos utilizadores referiu que o Excel não está bem enquadrado com a restante forma 

de navegação do sítio Web, parecendo o menos atractivo de ser completado em termos 

de aspecto; 

• Um utilizador referiu também como tarefa que menos gostou o acesso aos requisitos do 

Selo Prata e a sua verificação.  

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 45

SÍNTESE 

• Preenchimento do documento 
Excel foi a tarefa menos apreciada e 
o aspeto que mudariam 

• Incapacidade dos utilizadores cegos 
localizarem e utilizarem o 
documento Excel 
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Ao serem questionados sobre o que mudariam se pudessem mudar alguma coisa, os 

utilizadores referiram: 

• O documento Excel das Checklists; 

• A perceção da relação entre candidatura e declaração; 

• A apresentação da informação sobre o que é a Declaração que deveria ser mais resumida; 

• A página inicial do sítio web do Selo que deveria ser mais direta, removendo a imagem do 

header e apresentando informação mais clara sobre o Selo.  

• Um utilizador referiu também que preferia que houvesse uma melhor ligação, com melhor 

capacidade de avaliar os aspectos mesmo no sítio que procura obter a certificação, de 

uma forma que não exigisse intervenção humana (ou o menos possível). Por exemplo, 

fornecendo o link da página sujeita a candidatura e fazer um processo de verificação 

automático do cumprimento dos requisitos necessários e atribuição do nível atingido. 

Por último, foi solicitado aos participantes que classificassem numa escala de 1 a 5, sendo 1 

muito difícil e 5 muito fácil, as tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata. Quatro dos utilizadores classificaram as tarefas com o nível 4, um com o nível 5 e um 

com o nível 2.  
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5.4.5. Avaliação das tarefas pelos utilizadores 
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Compreensão da informação do sítio do Selo

Compreensão da informação sobre os requisitos para ter o Selo Prata

Utilização da lista de recolha e registo de evidências

Processo de candidatura

Utilização do formulário de contacto

0 1,5 3 4,5 6

Muito Difícil Difícil Normal Fácil Muito Fácil

Nível de facilidade

Ta
re

fa
s
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5.4.6. Erros na execução das tarefas 

Seguidamente é apresentada uma descrição das tarefas efetuadas pelos participantes, sendo 

que para nas páginas associadas a cada tarefa são identificados os principais erros/dificuldades 

na execução das mesmas.  

Os erros que prejudicam severamente a experiência estão identificados com a cor vermelha. 

Já os erros que têm impacto negativo na experiência estão assinalados com a cor amarela.  

Para cada página de navegação associada às diferentes tarefas é também apresentado o 

comportamento dos utilizadores observado, e com base nos erros identificados são 

apresentadas recomendações de melhoria. 

Em primeiro lugar será apresentada a análise das tarefas realizadas pelos utilizadores sem 

necessidades especiais e, em seguida, a análise detalhada das tarefas realizadas pelos 

utilizadores cegos.  
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5.4.6.1. Descobrir o sítio do Selo partindo de um motor de busca 
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Os participantes foram informados que o Governo Português, através 

da AMA, lançou há alguns meses um sítio Web de apoio à melhoria dos 

sítios e das aplicações móveis da Administração Pública, onde oferece 

uma série de requisitos com vista à obtenção de um Selo de 

Usabilidade e Acessibilidade.  

A partir dessa informação, a tarefa consistiu em descobrir o sítio do Selo 

partindo de um motor de busca. 

Utilizadores encontram o sítio Web: 

• Dois dos utilizadores concluíram a tarefa com facilidade. 

• Dois utilizadores apresentaram mais dificuldade em encontrar o sítio 

web correto devido aos termos que inseriram no motor de busca. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 
• Concluída com dificuldade 2 

• Não concluída 0  

Tempo médio despendido na tarefa: 01:10 minutos
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5.2.6.1.A Descobrir o sítio do Selo partindo de um motor de busca 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 50

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Todos os utilizadores utilizaram o motor de busca Google para fazer a 
pesquisa. Os termos pesquisados para chegar ao sítio do Selo foram: 
“acessível”, “acessível gov” , “acessibilidade gov”, “selo usabilidade”, 
“acessibilidade web selo”. 

Os utilizadores que pesquisaram pelos termos “acessibilidade web 
selo”e “selo usabilidade” concluíram facilmente a tarefa de entrar no 
sítio Web do Selo.  

Um dos utilizadores ao procurar pelo termo “acessibilidade gov” entrou 
no sítio Web acessibilidade.gov.pt. Contudo, na página principal não viu 
o botão selo.usabilidade.gov.pt que o levaria ao sítio do Selo. Numa 
segunda pesquisa utilizando o termo “selo usabilidade” encontrou e 
entrou diretamente no sítio Web correto.  

Outro utilizador ao pesquisar pelo termo “usabilidade e acessibilidade” 
abriu o sítio usabilidade.gov.pt. Após nova pesquisa com o termo 
”requisitos selo usabilidade e acessibilidade” entrou no sítio correto.   

http://acessibilidade.gov.pt
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5.4.6.2. Obter informações que caracterizam o Selo  
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Depois de descobrirem o sítio Web correto, a partir da primeira página, 

os utilizadores foram questionados sobre quais as principais informações 

que conseguiam obter e que caracterizam o Selo.  

Três dos utilizadores classificaram a facilidade de compreensão da 

informação do sítio do Selo com o nível 4.  

Um dos utilizadores classificou com o nível 3, considerando que quem 

não trabalha na área da acessibilidade consegue ter uma ideia do que é 

o Selo. Contudo, apontou que a página principal ao não falar dos 

constrangimentos das pessoas com necessidades especiais nem incluir 

uma única imagem dessas pessoas, não cria empatia. 

Tarefa concluída sem dificuldade  

• Todos os participantes conseguiram perceber em que consiste o Selo e 

como se pode obtê-lo. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 4 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 01:54 minutos
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5.4.6.2.A. Obter informações que caracterizam o Selo 
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COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Ao fazerem scroll pela página principal, os utilizadores conseguiram 

identificar as principais informações sobre o Selo, nomeadamente os três 

tipos de Selo, a informação sobre o que tem de ser implementado para 

obter os Selos, as checklists, o facto de tentar promover as melhores 

práticas, como aderir, os requisitos necessários para a candidatura, o kit 

que ajuda a obter o Selo e onde se coloca o Selo no sítio Web.  

Um dos utilizadores apresentou algumas dúvidas sobre os passos 

necessários para a obtenção do Selo. Pensa que primeiro tem de aderir e 

depois obtém a Declaração de Acessibilidade e Usabilidade.  

Apenas um dos utilizadores notou os botões “Usabilidade” e 

“Acessibilidade” no topo da página principal.  
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5.4.6.3. Obter o Selo Prata 
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Foi proposto aos participantes que imaginassem que eram responsáveis 

por um sítio da Administração Pública e que gostavam de saber que 

requisitos teriam de passar para obter um Selo Prata. 

Dois utilizadores classificaram a facilidade de compreensão da 

informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata com o 

nível 4, uma vez que considerou a informação compreensível, apesar de 

ter reconhecido que para o próprio se torna mais fácil de perceber pois 

está ligado à área de acessibilidade e que para o utilizador comum os 

termos serão mais complicados.  

Dois utilizadores atribuíram a classificação 3. Um atribuiu essa 

classificação porque considera que as checklists deveriam ter exemplos 

reais em vez de ícones. 

Facilidade em realizar a tarefa 

• Três dos utilizadores concluíram a tarefa.  

• Um utilizador concluiu a tarefa com dificuldade uma vez que só 

conseguiu chegar à informação abrindo o PDF referente ao Kit do Selo. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 3 

• Concluída com dificuldade 1 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 01:05 minutos
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5.4.6.3.A. Obter o Selo Prata 
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COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Dois dos utilizadores seguiram o percurso mais direto para chegar à 

página dos requisitos do Selo Prata, ou seja, no menu principal 

selecionaram “Aderir”, seguidamente “Requisitos”, depois “Selo Prata” 

e finalmente “Consultar os requisitos Prata”. Um utilizador selecionou 

no menu principal a opção “Selo” e nessa página carregou no botão 

“Nível 2 - Prata”, chegando então à página dos requisitos do Selo Prata.  

Um dos utilizadores, em vez de navegar para a página dos requisitos do 

Selo Prata, descarregou e abriu o PDF do Kit para ajudar a obter do 

Selo e consultou os requisitos para obter o Selo Prata na página 14 do 

mesmo.  

Os utilizadores fazem scroll para consultar a informação.  

Um utilizador experienciou alguma dúvida e confusão ao encontrar o 

termo “Formulários” repetido na lista de requisitos. Tenta também 

utilizar a navegação lateral mas retorna várias vezes ao mesmo sítio. 

Acabou por perceber que existem duas checklists na página.  
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5.4.6.4. Listas do Selo Prata 
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O sítio do Selo disponibiliza um conjunto de checklists de requisitos em 

formato Excel para que as entidades assinalem se o seu sítio Web passa 

ou não passa os requisitos ou se o mesmo não é aplicável. Por exemplo, 

se um sítio Web não tem formulários, então os requisitos relativos aos 

formulários não são aplicáveis. Foi solicitado aos participantes que 

localizassem e identificassem qual ou quais as checklists necessárias 

para obter o Selo Prata. 

Três dos utilizadores classificaram a facilidade de utilização da lista de 

recolha e registo de evidências com o nível 4 e um dos utilizadores com 

o nível 2. 

Algumas dificuldades na realização da tarefa 

• Dois dos participantes concluíram a tarefa.  

• Dois dos participantes tiveram mais dificuldade em localizar as 

checklists.

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 

• Concluída com dificuldade 2 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 02:19 minutos
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5.4.6.4.A. Localizar e identificar as checklists necessárias para obter o Selo Prata  
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Dois dos utilizadores conseguiram facilmente encontrar e descarregar o 
documento Excel. Os outros dois utilizadores tiveram mais dificuldades. 
Um deles, como na tarefa anterior tinha consultado a informação no PDF 
e não na página dos requisitos do Selo Prata, foi primeiramente à página 
da Candidatura e só depois encontrou a página dos Selos e descarregou 
o Excel.  

Já o outro como havia feito scroll para ler a informação da página na 
tarefa anterior, ao fazer novamente scroll para o título das checklists no 
texto ficou confundido, pensando que a checklist é o texto. Como os 
links no menu lateral demoram a aparecer porque ficaram muito acima 
do texto, não os localiza. Apenas encontrou o documento Excel clicando 
no link para o sítio acessibilidade.gov.pt presente no texto, onde 
selecionou o link “checklists para recolha de evidências” e acedeu ao 
documento correto.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

Dificuldade em localizar o link no menu lateral.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Disponibilizar o link para descarregar os documentos Excel no texto 
da página.   

CITAÇÕES  

“Já encontrei as checklists mas demorou!”

1

1
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5.4.6.5. Documento Excel Checklist “10 Aspetos Funcionais” 
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Foi solicitado que os participantes, no documento em formato Excel 

para recolha de evidências da Checklist “10 Aspetos Funcionais” que 

faz parte dos requisitos do Selo Prata, lessem as instruções de 

preenchimento do mesmo e alterassem o Estado do requisito "2.1 

Existe um título <h1> marcado na página" para “Não". 

Três utilizadores classificaram a facilidade de utilização da lista de 

recolha e registo de evidências com o nível 4. Um dos utilizadores 

classificou com o nível 2. 

Utilizadores concluíram a tarefa mas não leram as instruções 

• Todos os utilizadores conseguiram alterar o estado do requisito.  

• Os utilizadores não leram as instruções de preenchimento. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 4 

• Concluída com dificuldade 0  

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 01:33 minutos
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5.4.6.5.A. Documento Excel  
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Os utilizadores não leram as instruções de preenchimento no final da 
página. Um utilizador pensou que a frase abaixo de “(ver notas de 
preenchimento, abaixo)” eram as instruções, não chegando a fazer 
scroll até ao fim para as encontrar. Outro utilizador procurou as 
instruções de preenchimento na página principal do sítio do Selo.  

Todos os utilizadores conseguiram mudar o estado do requisito. 
Contudo, um utilizador tentou mudar o estado do requisito no 
separador “Síntese”.   

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

Os utilizadores não percebem que podem encontrar as instruções 
de preenchimento no final da página.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Colocar as instruções de preenchimento no início da página.  

CITAÇÕES 

“As instruções de preenchimento não estão no Excel, pois não?”

1

1
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5.4.6.6. Submeter candidatura  
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Foi perguntado aos participantes como submeteriam a candidatura 

após terem verificado as listas, e concluído que o seu sítio Web reúne as 

condições necessárias para obter o Selo Prata. 

Apesar de apenas um dos utilizadores ter encontrado com facilidade o 

formulário de candidatura, os quatro utilizadores classificaram a 

facilidade do processo de candidatura com o nível 4, indicando que o 

processo parecia ser relativamente fácil e que pressupunham que não 

teriam grandes dificuldades no seu preenchimento. 

Dificuldades na realização da tarefa 

• Dois dos utilizadores não encontraram o formulário.  

• Um dos utilizadores encontrou o formulário com alguma dificuldade, 

demorando algum tempo.  

• Um dos utilizadores encontrou o formulário sem dificuldades. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 1 

• Concluída com dificuldade 1 

• Não concluída 2 

Tempo médio despendido na tarefa: 02:30 minutos
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5.4.6.6.A. Declaração de Acessibilidade e Usabilidade 
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Nem todos os utilizadores interagiram com a página da Declaração, nem 

reconheceram a necessidade de preencher a Declaração antes de proceder à 

candidatura.  

Apenas um utilizador abriu e interagiu com o gerador. 

Alguns utilizadores tiveram dificuldade em perceber onde seria colocada a 

Declaração. Um utilizador pensou que a Declaração é o resultado da 

candidatura e não um documento necessário para a poder submeter.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS  

        Utilizadores não acederam a esta página. 

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Reconsiderar o posicionamento da página da Declaração no menu principal 

do sítio Web. Uma vez que é um elemento necessário para aderir ao Selo, 

faria mais sentido estar também na secção “Aderir” do menu, à semelhança 

dos requisitos.  

• Apresentar um resumo mais claro dos passos a seguir e documentos a 

preencher para poder submeter a candidatura. 

CITAÇÕES 

“Resumir mais o que é a declaração, está aqui demasiado texto.” 

“Iria ver os requisitos, depois iria preencher a declaração e usar o gerador.” 

1

1
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Não é claro para todos os utilizadores quais os documentos necessários 

para poder proceder à candidatura ao Selo. Alguns Utilizadores não 

reconhecem a Declaração como um passo necessário antes de 

submeter a candidatura.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS  

Passos necessários do processo de candidatura não são       
totalmente claros.  

Referência ao menu lateral no texto causa alguma  
         confusão sobre qual será o menu lateral.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Apresentar um resumo mais claro dos passos a seguir e documentos 
a preencher para poder submeter a candidatura (por exemplo uma 
listagem - passo 1, passo 2, etc.) 

CITAÇÕES 

“Eu não sei, nem estou a ver aqui que a declaração resulta de uma 
candidatura.” 

“Falam do menu lateral desta página no método de aplicação. Qual é 
que é o menu lateral desta página? (…) Se é à esquerda, se é à direita. 
Não percebo qual é o menu lateral.”

1

2
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Dois dos utilizadores não conseguiram encontrar o formulário. Um deles 
só reparou que existe um formulário de candidatura mais tarde (durante a 
pergunta B.5.1.) mas entendeu como forma alternativa de candidatura. 
Outro utilizador descreveu os passou necessários patentes no texto, mas 
não fez scroll até ao formulário, nem de outra forma o encontrou durante 
o resto do teste. Um dos utilizadores concluiu a tarefa com dificuldade 
uma vez que não leu imediatamente o texto introdutório da página de 
candidatura, fazendo scroll sem atingir o fim da página, o que fez com 
que tenha demorado algum tempo a encontrar o formulário.  

Um dos utilizadores concluiu a tarefa, acedendo à página da Candidatura 
através do link no rodapé Contudo, não referiu a necessidade de 
preencher a declaração. 

Ao preencher o formulário um utilizador questionou-se sobre para que 
teria servido o preenchimento do documento Excel e onde poderia 
anexar a Declaração de Acessibilidade.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

A localização da data da última atualização no fim do menu lateral, a 
sub-navegação (< Selo | Requisitos >) e a cor mais escura do 
formulário dão a falsa ideia de que será o final da página.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 
• Alterar a localização da data da última atualização. 
• Considerar uma cor alternativa para o formulário. 

1
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Os participantes foram questionados sobre como fariam para colocar 

uma dúvida a alguém responsável pelo processo de candidaturas 

depois de submeter a candidatura ao Selo.  

Os quatro utilizadores classificaram a facilidade de utilização do 

formulário com o nível 5 - muito fácil.  

Facilidade na realização da tarefa 

• Todos os participantes encontraram o formulário de contacto.  

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 4 

• Concluída com dificuldade 0  

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 01:00 minuto

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Autenticação.gov.pt: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

5.4.6.7.A. Contactar a equipa 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 64

LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Os utilizadores conseguiram facilmente aceder à página de contactos 

através do link na página principal.  

Um utilizador sugeriu que no campo “Assunto” poderia ser possível 

selecionar questões pré-definidas sobre aquilo que se pode falar e tirar 

dúvidas.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

A existência de um endereço de email e de um formulário de 

contacto suscita alguma dúvida sobre qual o método de contacto 

que levaria a uma resposta mais rápida, colocando a hipótese de 

enviar a dúvida para os dois. 

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Esclarecer a forma preferencial de contacto.  

CITAÇÕES 

“Para onde envio para ser mais rápido?"
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Os participantes foram informados que o Governo Português, através 

da AMA, lançou há alguns meses um sítio Web de apoio à melhoria dos 

sítios e das aplicações móveis da Administração Pública, onde oferece 

uma série de requisitos com vista à obtenção de um Selo de 

Usabilidade e Acessibilidade.  

A partir dessa informação, a tarefa consistiu em descobrir o sítio do Selo 

partindo de um motor de busca. 

Utilizadores conseguiram encontrar o sítio Web 

• Um dos utilizadores concluiu a tarefa com facilidade.  

• Um utilizador apresentou mais dificuldade em encontrar o sítio Web 

correto devido aos termos que inseriu no motor de busca. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 1 
• Concluída com dificuldade 1 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 03:12 minutos

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Autenticação.gov.pt: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

5.2.6.1.A Descobrir o sítio do Selo partindo de um motor de busca 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 66

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um utilizador introduziu o termo “Site requisitos acessibilidade selo” no 

motor de busca e abriu o primeiro resultado, chegando facilmente ao 

sítio Web do Selo.  

O outro utilizador pesquisou o termo “Ama, sítios web acessíveis”, leu 

os diversos resultados da pesquisa e acabou por abrir primeiramente 

um sítio Web com uma notícia sobre o Selo. Seguidamente abriu o sítio 

Web da AMA e depois tentou fazer uma nova pesquisa com os termos 

“ama, selo, acessibilidade e usabilidade” que o levou finalmente ao sítio 

Web do Selo.  
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Depois de descobrirem o sítio Web correto, a partir da primeira página, 

os utilizadores foram questionados sobre quais as principais 

informações que conseguiam obter e que caracterizam o Selo.  

Os dois utilizadores classificaram a facilidade de compreensão da 

informação do sítio do Selo com o nível 5 - muito fácil. Os utilizadores 

consideraram que o sítio Web tem um menu pequeno com acesso aos 

links, não sendo necessário estar a ler toda a informação, a informação 

está bem estruturada e não existem grandes blocos de informação.  

Tarefa concluída sem dificuldade  

• Todos os participantes conseguiram perceber em que consiste o Selo e 

como se pode obtê-lo. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 02:13 minutos
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COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Ao fazerem scroll pela página principal, os utilizadores conseguiram 

identificar as principais informações sobre o Selo, nomeadamente em 

que consiste o Selo, quem são os parceiros que desenvolvem o Selo, o 

documento para descarregar com todas as informações sobre o Selo e 

respetivas checklists de verificação, como as entidades se podem 

candidatar, informações sobre o kit de acessibilidade e usabilidade que 

pretende ajudar as entidades a melhorar os seus sítios nesse sentido. 

Os utilizadores verificaram que os cabeçalhos estão bem estruturados 

com títulos de nível 1 e 2.  

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Autenticação.gov.pt: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

5.4.6.10. Obter o Selo Prata (utilizadores cegos) 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 69

Foi proposto aos participantes que imaginassem que eram responsáveis 

por um sítio da Administração Pública e que gostavam de saber que 

requisitos teriam de passar para obter um Selo Prata. 

Os dois utilizadores classificaram a facilidade de compreensão da 

informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata com o 

nível 5, uma vez que consideram fácil de navegar no sítio Web e 

recolher informação.  

Facilidade na conclusão da tarefa  

• Os dois utilizadores concluíram a tarefa. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 04:09 minutos
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COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um dos utilizadores chegou à página dos requisitos do Selo Prata, 

acedendo à tab “Aderir” no menu principal e seguidamente 

selecionando “Requisitos”. Nessa página saltou os títulos para chegar 

logo ao Selo Prata e clicou no link “consultar requisitos prata”.  

O outro utilizador chegou à página dos requisitos do Selo Prata, 

acedendo à tab “Selo” no menu principal e clicando no botão “Nível 2 - 

Prata”.  

CITAÇÕES 

“Para quem nunca tinha visto o site, acho que é muito fácil de navegar e 

recolher informação.” 
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O sítio do Selo disponibiliza um conjunto de checklists de requisitos em 

formato Excel para que as entidades assinalem se o seu sítio Web passa 

ou não passa os requisitos ou se o mesmo não é aplicável. Por exemplo, 

se um sítio Web não tem formulários, então os requisitos relativos aos 

formulários não são aplicáveis.  

Foi solicitado aos participantes que localizassem e identificassem qual 

ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata. 

Dificuldades na realização da tarefa 

• Os dois participantes não conseguiram concluir a tarefa, sendo 

necessário indicar-lhes onde podiam encontrar as checklists. 

Conclusão da Tarefa: 
• Concluída 0 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 2 

Tempo médio despendido na tarefa: 07:05 minutos
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Os dois dos utilizadores não conseguiram localizar as checklists, tendo 
sido necessário indicar-lhes onde se encontravam.  

Um dos utilizadores tinha a ideia de já ter passado num sítio que falava 
em checklists por isso abriu a lista de links através do leitor de ecrã 
para tentar encontrar, mas sem sucesso. Na página dos requisitos 
percorre a página mas não o menu lateral onde se encontram os 
documentos para descarregar. Tenta procurar também na página da 
candidatura.  

Já o outro utilizador tentou encontrar o documento na página inicial e 
na página da candidatura. 

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

Os utilizadores não conseguem localizar o link para descarregar 
os documentos no menu lateral.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Colocar o link para descarregar os documentos Excel para recolha 
de evidências também no texto principal da página, a seguir ao 
título da checklist ou no final da apresentação dos requisitos. 

CITAÇÕES  

“Não faço ideia onde estão as checklists!”
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Foi solicitado que os participantes, no documento em formato Excel 

para recolha de evidências da Checklist “10 Aspetos Funcionais” que 

faz parte dos requisitos do Selo Prata lessem as instruções de 

preenchimento do mesmo e alterassem o Estado do requisito "2.1 

Existe um título <h1> marcado na página" para “Não". 

Os dois utilizadores classificaram a facilidade de utilização da lista de 

recolha de evidências com os níveis 1 e 2.

Utilizadores não conseguiram concluir a tarefa 

• Os utilizadores tiveram muita dificuldade em navegar no documento 

Excel com o leitor de ecrã, não conseguindo concluir a tarefa proposta.  

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 0 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 2 

Tempo médio despendido na tarefa: 05:17 minutos
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um dos utilizadores tentou navegar entre células utilizando o devido 

atalho no leitor de ecrã mas sem sucesso. Verificou que as células 

estavam trancadas e unidas o que dificulta a leitura e a acessibilidade.  

Os utilizadores percebem que o documento tem várias páginas.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

Os utilizadores não percebem onde podem encontrar as instruções 
de preenchimento.  

Os leitores de ecrã não conseguem ler corretamente o documento 
Excel.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Colocar as instruções de preenchimento no início da página.  

• Tornar o documento acessível à utilização de leitores de ecrã ou 
disponibilizar o preenchimento das checklists através de outro 
método.  

CITAÇÕES 

“Isto é uma confusão! Não é nada fácil nem intuitivo.”

1
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Foi perguntado aos participantes como submeteriam a candidatura 

após terem verificado as listas, e concluído que o seu sítio Web reúne as 

condições necessárias para obter o Selo Prata. 

Um dos utilizadores classificou a facilidade do processo de candidatura 

com o nível 4 e outro com o nível 3, devido à complexidade da matéria 

e à necessidade de recorrer a um especialista para analisar os requisitos 

da checklist. 

Facilidade na realização da tarefa 

• Os dois utilizadores conseguiram aceder ao formulário de candidatura 

ao Selo. 

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 05:20 minutos
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um dos utilizadores na página da candidatura, leu a informação relativa 

ao processo e percebeu que teria de preencher a Declaração de 

Acessibilidade e Usabilidade. Acedeu então à página da Declaração, 

percorreu a explicação e abriu o gerador.  

O outro utilizador não interagiu com esta página, uma vez que não 

percebeu que teria também de preencher a Declaração antes de 

submeter a candidatura.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS  

Nem todos utilizadores acedem a esta página e reconhecem o 

preenchimento da Declaração como um passo necessário no 

processo de candidatura.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Reconsiderar o posicionamento da página da Declaração no menu 

principal do sítio Web. Uma vez que é um elemento necessário para 

aderir ao Selo, faria mais sentido estar também na secção “Aderir” 

do menu, à semelhança dos requisitos. 

• Apresentar um resumo mais claro dos passos a seguir e dos 

documentos a preencher para poder submeter a candidatura.
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um dos utilizadores simulou o preenchimento da Declaração de 

Acessibilidade, pré-visualizando-a no final. Observou o facto de ser 

necessário apagar os campos para poder escrever.  

DESCRIÇÃO DOS ERROS 

É necessário apagar o conteúdo do campo para escrever os 

dados corretos.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• Apresentar a associação da etiqueta ao campo de edição.  

CITAÇÕES  

“Não devia ser preciso apagar.”  

“Campo devia estar marcado mas não estar lá o texto escrito, pode 

gerar erro se a pessoa não reparar.”
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LEGENDA 

● Prejudica severamente a experiência 

● Tem um impacto negativo 

● Recomendação

COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Um dos utilizadores, na página da candidatura, leu a informação 

relativa ao processo e percebeu que teria de preencher a Declaração 

de Acessibilidade e Usabilidade, fazendo-o antes de preencher o 

formulário.  

Um dos utilizadores acedeu ao formulário de candidatura através da 

página da página principal, clicando em “ver mais” chegando à página 

Candidatura. Este ficou confuso por não ser ser necessário anexar os 

documentos preenchidos no formulário.  

RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA 

• A apresentação de um resumo mais claro dos passos a seguir e dos 

documentos a preencher para poder submeter a candidatura 

ajudará a clarificar o processo de candidatura.  

CITAÇÕES  

“Não há nenhum pedido para enviar os documentos. A AMA é que 

analisa? Não é necessário por os elementos na checklist?” 
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Os participantes foram questionados sobre como fariam para colocar 

uma dúvida a alguém responsável pelo processo de candidaturas 

depois de submeter a candidatura ao Selo.  

Os dois utilizadores classificaram a facilidade de utilização do formulário 

com o nível 5 - muito fácil.  

Facilidade na realização da tarefa 

• Os dois utilizadores conseguiram encontrar o formulário de contacto.  

Conclusão da tarefa: 
• Concluída 2 

• Concluída com dificuldade 0 

• Não concluída 0 

Tempo médio despendido na tarefa: 01:53 minutos
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5.4.6.14.A. Contactar a equipa 
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COMPORTAMENTO OBSERVADO 

Os utilizadores conseguiram facilmente aceder à página de contactos 

através do link no rodapé.  

CITAÇÕES 

“Procurava algo que dissesse contactos ou fale connosco.” 

“Mandava por e-mail ou através do formulário." 
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5.5. Anexos 

5.5.1. Protocolo dos Testes de Usabilidade 
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TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

Protocolo de Testes 

Sítio do Selo 
Versão 1.2 - 21 de julho de 2020 

Sessão n º __ 

Confirmar gravação 

Enquadramento 

Obrigado pela sua disponibilidade para colaborar neste estudo. O meu nome é ___ 

sou da empresa Xperienz, e estamos a fazer um estudo para a AMA - Agência para a 

Modernização Administrativa, sobre um dos seus sítios Web com o objetivo de o tornar 

mais fácil de usar e de forma a que possa ir de encontro aos objetivos dos seus 

utilizadores. Esta sessão será gravada em vídeo. O conteúdo desta sessão será utilizado 

apenas no âmbito deste estudo. 

Durante o teste, irei pedir-lhe que desencadeie ações no sítio Web. O objetivo desta 

sessão não é testar as suas capacidades, mas sim compreender a sua experiência e 

necessidades. Todas as opiniões, incluindo as negativas, são importantes para nós. Por 

favor pense em voz alta durante toda esta sessão. 



TESTES DE USABILIDADE 
Sítio do Selo 

A. Dados gerais 

A1. Qual o seu nome e idade? 

A2. Há quantos anos é utilizador de internet? Com que frequência a utiliza? 

A3. Que tipo de computador utiliza para aceder à internet? Qual o sistema operativo e 

Browser que usa habitualmente? 

A4. No caso de utilizadores cegos: 

A4.1. É cego de nascença? Se não, há quanto tempo cegou? 

A4.2. Sabe Braille? 

A4.3. Que tipo de leitor de ecrã usa? 

a) Usa leitor de ecrã com sintetizador de fala 

b) Usa leitor de ecrã com sintetizador de fala e linha braille 

c) Usa leitor de ecrã só com linha braille 

d) Usa outro tipo de tecnologia de apoio (qual?) 

A4.4. Qual/quais os leitores de ecrã que usa (NV DA, JAWS, VoiceOver . . .  )? 

2 



TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

> Pedir para partilhar o ecrã todo no Zoom 

B. Tarefas sobre o sítio do Selo 

8.1. Descobrir o sítio 

B.1.1. O Governo Português, através da AMA, lançou há alguns meses um sítio Web de 

apoio à melhoria dos sítios e das aplicações móveis da Administração Pública, onde 

oferece uma série de requisitos com vista à obtenção de um Selo de Usabilidade e 

Acessibilidade. Partindo de um motor de busca consegue descobrir qual é este sítio? 

D Concluída 

D Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

D Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: _____ _ 

(Se o utilizador não descobrir o endereço correto, indicar o sítio do Selo para prosseguir -

https://selo.usabilidade.gov.pt) 

B.1.2. Agora que o descobriu, após olhar para a primeira pagina, quais as principais 

informações que consegue obter e que caracterizam o Selo? 

D Concluída 

D Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

D Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: _____ _ 

3 
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TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

B.1.3. Como classifica a facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo? 

Muito difícil Muito fácil 

8.2. Obter o Selo Prata 

B.2.1. Imagine que é responsável por um sítio da Administração Pública e que gostava 

de saber que requisitos teria de passar para obter um Selo Prata. Como tentaria saber 

esta informação neste sítio? 

O Concluída 

O Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

O Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: ______ 

B.2.2. Como classifica a facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a 

cumprir para ter o Selo Prata? 

Muito difícil Muito fácil 

8.3. Listas do Selo Prata 

B.3.1. O sítio do Selo disponibiliza um conjunto de checklists de requisitos em formato 

Excel para que as entidades assinalem se o seu sítio Web passa ou não passa os 

requisitos ou se o mesmo não é aplicável. Por exemplo, se um sítio Web não tem 

formulários, então os requisitos relativos aos formulários não são aplicáveis. Consegue 

localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata? 
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TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

O Concluída (encontradas as checklists) 

O Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

O Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: _____ _ 

B.3.2. No documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist "1 O 

Aspetos Funcionais" que faz parte dos requisitos do Selo Prata pretendemos que leia as 

instruções de preenchimento do mesmo e que altere o Estado do requisito "2.1 Existe 

um título <h1> marcado na página" para "Não". 

O Concluída 

O Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

O Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: _____ _ 

B.3.3. Como classifica a facilidade de utilização da lista de recolha e registo de 

evidências? 

Muito difícil Muito fácil 
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TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

8.4. Submeter candidatura 

B.4.1. Imagine que, tendo verificado as listas, concluiu que o seu sítio Web reune as 

condições necessárias para obter o Selo Prata e como tal decide submeter a sua 

candidatura. Como o faria? 

D Concluída 

D Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

D Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: ____ _ 

B.4.2. Como classifica a facilidade do processo de candidatura? 

Muito difícil Muito fácil 

8.5. Contactar a equipa do Selo (através de formulário) 

B.5.1. Imagine que depois de submeter a candidatura ao Selo gostaria de colocar uma 

dúvida a alguém responsável pelo processo de candidaturas. Como o faria? 

D Concluída 

D Concluída com dificuldade - Qual/quais? 

D Não concluída 

Tempo despendido na tarefa: _____ _ 

6 



TESTES DE USABILIDADE 

Sítio do Selo 

B.5.2. Como classifica a facilidade de utilização do formulário? (caso use o formulário) 

Muito difícil Muito fácil 

C. Questionário final 

C1. Oue tarefa gostou mais de fazer nesta sessão? Porquê? 

C2. E que tarefa gostou menos de fazer? Porquê? 

C3. Se pudesse alterar apenas uma coisa, o que seria? 

C4. Numa escala de 1 a 5, sendo 1 muito difícil e 5 muito fácil, qual a sua perceção 

global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo Prata? 

C4.1. Porque atribuiu essa classificação? 

Muito obrigado pela sua participação! 
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5.5.2. Notas de Apoio aos Testes de Usabilidade 

a) Utilizador 1 (Cego) 

Dados gerais: 

• 33 anos; 

• Utilizador de Internet há 17/18 anos. Utiliza diariamente; 

• Utiliza um portátil. Sistema operativo - Windows. Browser - Internet Explorer (vários sites já 

não funcionam bem) + Chrome; 

• É cego de nascença; 

• Sabe Braille; 

• Leitor de ecrã que usa - leitor com sintetizador de fala; 

• JAWS (a nível profissional) - optimiza o desempenho/simula os botões do rato. NVDA (a 

nível pessoal) - para funções mais básicas é suficiente.  

Descobrir o sítio - 00:34 - Tarefa concluída 

• Procurou por “Site requisitos acessibilidade selo”. Encontrou o sítio.  

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 01:32 - Tarefa concluída 

• Explica o que é o selo, quem são os parceiros que desenvolvem o selo; descarregar 

documento com toda a informação sobre o selo e respectivas checklists de verificação; 

como as entidades se podem candidatar; candidatura e requisitos;  
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• Conseguiu ler a página toda. 

 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 5 - muito fácil; 

• Site tem menu pequenino com os links. Não precisa de estar a ler tudo. Fácil de ler só a 

informação que precisa. 

Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 02:22 - Tarefa concluída 

• Kit para ajudar a obter o selo; 

•  Menu > Aderir > requisitos;  

• Saltou títulos para chegar logo ao selo prata;  

• Link “consultar requisitos prata”; 

• Leu o menu lateral.    

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 5 - muito fácil;  

• “Para quem nunca tinha visto o site, acho que é muito fácil de navegar e recolher 

informação”  

 localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 08:40 - Tarefa não concluída 

• Pensou que as checklists estavam no fundo da página;  
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• Lembrou-se de já ter ouvido uma referência às checklists - “Havia um sitio que falava nas 

checklists”; 

• Abriu lista de links para tentar encontrar;  

• Abriu novamente o selo prata;  

• “Mas onde é que estão as checklists?”; 

• Entrou nos requisitos - leu info principal e não o menu lateral; 

• Estava à espera que tivesse o link com o documentos para download; 

• Leu página inteira até ao final; 

• Abriu página da Candidatura; 

• “Não faço ideia onde estão as checklists!” 

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 As-
petos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 05:00 - Tarefa não concluída 

• Tenta ir para a primeira célula utilizando atalho no JAWS mas não consegue - “Mas como é 

que isto me salta do G6 para o F40?”; 

• Células trancadas e unidas (a nível de acessibilidade deve tentar não se fazer);  

• Não consegue perceber onde estão as instruções de preenchimento; 

• Depois percebe que tem várias páginas;  

• “Isto é uma confusão! Não é nada fácil nem intuitivo”;  

• Como tem muitos blocos com células unidas é muito difícil ler isto. 

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 91

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Autenticação.gov.pt: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 1 - muito difícil.  

Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 07:00 - Tarefa concluída 

• Links > Candidatura > Processo de candidatura;  

• Lê a informação para obtenção do selo;  

• Chegou ao formulário;  

• Percebeu que tinha de preencher a declaração e o formulário; 

• Página da declaração - percorreu a explicação - abriu gerador de declaração automático; 

• Não devia ser preciso apagar para poder escrever - conseguiu interagir;  

• Pré-visualizou a declaração.  

 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 4 - campo devia estar marcado mas não estar lá o texto escrito, pode gerar erro se a 

pessoa não reparar.  

 Contactar a equipa do Selo - 01:00 - Tarefa concluída 

• Procurava algo que dissesse “contactos” ou “fale connosco”, normalmente está no fundo;  

• Abriu o formulário de contacto e preencheu.  

AMA  Rua de Santa Marta, 55 - 1150-294 Lisboa  |  (+351) 217 231 200  |  ama@ama.pt | www.ama.gov.pt 92

mailto:ama@ama.pt
https://www.ama.gov.pt/


RELATÓRIO  |  Autenticação.gov.pt: Análise e Testes de Usabilidade |  AMA

 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5 - muito fácil. 

 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: Da declaração porque põe os dados e aparece; ferramenta 

diferente, introduz dados e pode pré-visualizar o resultado;  

• Tarefa que gostou menos: checklist - difícil de navegar no Excel, difícil de perceber a 

estrutura do documento e encontrar informação; extenuante;  

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: checklists - não faria em Excel, faria por exemplo 

num HTML em que tivesse o requisitos e caixa de verificação à frente;  

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 5 - muito fácil;  

• Justificação da classificação: explicado de forma simples e intuitiva; implementação dos 

requisitos é mais difícil; tem logo na mesma página os documentos a preencher; tudo 

explicado no mesmo sítio.    
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b) Utilizador 2 

Dados gerais: 

• 36 anos; 

• Utilizador de Internet há 15 anos. Utiliza diariamente; 

• Utiliza um portátil a nível pessoal e um desktop a nível profissional. Sistema operativo - 

Windows 10. Browser - Chrome; 

• Já usou leitor de cartão para teste de usabilidade na área do cidadão. Uma vez por ano. 

Descobrir o sítio - 02:36 - Tarefa concluída com dificuldade 

• Procurou “acessível” > “acessível gov” > “acessibilidade gov” > abriu o site 

acessibilidade.gov.pt - pensa que é este; 

• Carregou em usabilidade para Web; 

• Fez nova pesquisa no google - “selo usabilidade” - chegou ao site. 

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 01:28 - Tarefa concluída 

• Selo tenta promover as melhores práticas. Há 3 tipos de selo. Dá informação sobre o que 

tem de implementar para atingir estes selos, directrizes, checklists para obtenção do selo.  

 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 4. 
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Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 00:50 - Tarefa concluída 

• Aderir > requisitos > Selo prata > Consultar os requisitos prata - teria de implementar as 

alterações presentes na checklist.  

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 4;  

• Mais fácil de perceber porque está ligado a essa área, para o utilizador comum os termos 

serão mais complicados; pensa que a informação é compreensível. 

Localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 01:46 - Tarefa concluída 

• Aderir > requisitos > selo prata > consultar os requisitos > descarregar documento > 

descarregou Excel.  

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 As-
petos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 00:36 - Tarefa concluída 

• Abriu tab 2.1. e colocou x no não;  

• Não leu as instruções, mas mudou o “x” de sítio corretamente. 

Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 4.  
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Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 02:05 - Tarefa não concluída 

• Teria de usar o Gerador de Declaração de Acessibilidade > abriu o doc - preencheria os 

campos > pré-visualizou. Geraria um doc em HTML para validar informação; 

• Não encontrou o formulário de candidatura nem o referiu como estando expresso no texto. 

Repara mais tarde (durante a pergunta b.5.1) no formulário mas entende como forma 

alternativa de candidatura. 

 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 4 - processo parece ser relativamente fácil; pressupondo que não iria encontrar grande 

dificuldade no preenchimento.  

 Contactar a equipa do Selo - 01:43 - Tarefa concluída 

• Contactos > Formulário; 

• Só agora viu o formulário de Candidatura ao selo.  

 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5 - muito fácil. 

 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: perceber quais são os requisitos para a obtenção dos selos, para 

perceber se o site com que se trabalha terá uma classificação; perceber qual a classificação 

que poderia obter para o resultado final no seu website ou app; 
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• Tarefa que gostou menos: utilização do Excel - checklist ser em formato Excel; 

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: substituir o Excel por outra alternativa; 

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 4; 

• Justificação da classificação: como está dentro desta área terá mais facilidade em perceber 

a informação, mas colocando-se no papel das outras pessoas será um pouco mais 

complicado. 
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c) Utilizador 3 

Dados gerais: 

• 48 anos; 

• Utilizador de Internet há mais de 20 anos. Utiliza diariamente; 

• Acede à Internet em casa com o portátil e no trabalho com desktop. Sistema operativo - 

Windows. Browser - Chrome; 

Descobrir o sítio - 00:50 - Tarefa concluída 

• “Acessibilidade web selo” - abriu o site correto.  

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 01:08 - Tarefa concluída 

• Explica o que é o selo; 

• Remetem para outra página para sobre como pode obter o selo e melhorar o site; 

• Como se obtém o selo;  

• Importância de ter o selo para acessibilidade para todos.  

 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 3 - porque quem não trabalha nesta área não fica logo com ideia do que é o selo, não fala 

dos constrangimentos das pessoas com necessidades especiais, não cria empatia, não há 

uma única imagem de pessoas. 
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Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 00:54 - Tarefa concluída com dificuldade  

• No kit para ajudar a obter o selo - abriu o doc - requisitos para obter o selo prata (p.14); 

• Abriu o pdf em vez de navegar para a página. Mas navegou até à informação equivalente.  

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 3; 

• Devia ter exemplos reais em vez de ter só os ícones, falta parte mais prática com casos. 

Localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 02:20 - Tarefa concluída com di-
ficuldade 

• Procurou na homepage > ver mais > candidatura > selo > “não estou a conseguir localizar” 

> Aderir > Requisitos > Consultar os requisitos prata “já encontrei as checklists mas 

demorou” > fez download do excel. 

• Foi ao processo de candidatura primeiro, depois é que encontrou as páginas dos selos. 

(Uma vez que previamente ficou pela informação no PDF).  

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 As-
petos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 02:20 - Tarefa concluída 

• “As instruções de preenchimento não estão no excel, pois não?”; 

• Procura na homepage; 

• Encontra as instruções de preenchimento em cada página;  

• Muda o valor para não.  
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Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 2.  

Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 03:45 - Tarefa concluída com dificuldade 

• Guardava as evidencias todas no excel;  

• Aderir > Candidatura - preenchia a declaração de acessibilidade;  

• Questiona-se sobre qual o menu lateral da página; 

• Formulário no final desta página - não encontra formulário nenhum - acaba por encontrar;  

• "O excel não serviu para nada? O excel era só para me orientar?”; 

• Não percebeu onde punha a declaração de acessibilidade.  

• Não leu imediatamente o texto introdutório, fazendo scroll sem atingir o fim da página, 

fazendo com que tenha demorado algum tempo a encontrar o formulário. 

 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 4 - parece fácil - pede muito pouca informação mas depende também da avaliação que fez 

sobre o seu site; não ser a pessoa a dizer que se vai candidatar. 

 Contactar a equipa do Selo - 00:42 - Tarefa concluída 

• Contactos > mandava por email ou através do formulário. 
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 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5 - muito fácil. Sugere que no campo “Assunto” poderia ser possível selecionar questões 

pré-definidas sobre aquilo que se pode falar e quer tirar dúvidas. 

 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: não gostou especialmente de fazer nenhuma. Preencher o Excel;  

• Tarefa que gostou menos: não sabe; 

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: alterava a página inicial do selo - tornava-a mais 

direta, tirava a imagem de cima (header), colocava informação mais clara sobre o selo; 

confusão com os botões Usabilidade e Acessibilidade que vão dar a sites diferentes; 

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 2; 

• Justificação da classificação: em termos de avaliação e perceber o que é o quê, vão 

mostrando alguns exemplos; para quem quer melhorar a acessibilidade e não esteja 

familiarizado com as nomenclaturas utilizadas é difícil perceber o que é requerido 

(nomeadamente no Excel); fazem falta casos/exemplos práticos a mostrar a boa prática ou 

a má prática para se perceber. 
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d) Utilizador 4 (Cego) 

Dados gerais: 

• 53 anos; 

• Utilizador de Internet há 20 anos. Utiliza diariamente; 

• Utiliza um portátil. Sistema operativo - Windows. Browser - Internet explorer e Chrome; 

• Sempre teve baixa visão e perdeu a visão por volta dos 19 anos; 

• Sabe Braille; 

• Usa leitor de ecrã com sintetizador de fala e leitor de ecrã com sintetizador de fala e linha 

braille (às vezes); 

• JAWS. Às vezes usa o NVDA porque funciona melhor em certos contextos.  

Descobrir o sítio - 05:50 - Tarefa concluída com dificuldade 

• Pesquisou no browser “Ama, sítios web acessíveis”; 

• Leu os diversos resultados; 

• Abriu site com noticia sobre o selo;  

• Abriu site da AMA; 

• Tentou fazer outra pesquisa “ama, selo, acessibilidade e usabilidade” > abriu o site.  

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 02:54 - Tarefa concluída 

• Viu se tinha os cabeçalhos bem estruturados (nível 1 e 2); 
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• Informações sobre um kit de acessibilidade e usabilidade que pretende ajudar as entidades 

a melhorar os seus sites nesse sentido; 

• Podem candidatar-se. 

 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 3 - está bem estruturada, fácil de ler, não tem grandes blocos de informação. 

Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 05:16 - Tarefa concluída 

• Abriu o tab Selo;  

• Leu a informação;  

• Abriu Nível 2 Prata; 

• Leu o menu lateral.  

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 5; 

• Clara, mas depende do nível de conhecimento que se tem destas matérias. 

Localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 04:50 - Tarefa não concluída 

• Foi para a homepage;  

• Abriu página Candidatura > chegou ao formulário; 

• Tentou descarregar PDF;  

• Voltou à página Candidatura;  
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• Foi necessário indicar-lhe onde encontrar a checklist; 

• Dificuldades em abrir o menu principal. 

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 As-
petos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 04:55 - Tarefa não concluída 

• Navegou pelas diversas tabs;  

• Dificuldade em navegar pelo documento; 

• Dificuldade para encontrar as instruções.  

Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 2.  

Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 03:20 - Tarefa concluída 

• Abriu tab Selo;  

• Abriu homepage > Ver mais > Candidatura;  

• Leu a info na página;  

• Chegou ao formulário;  

• “Não há nenhum pedido para enviar os documentos. A AMA é que analisa? Não é 

necessário por os elementos na checklist.” 
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 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 3 - fase à complexidade da matéria.Tem de pedir a um especialista que analise os pontos 

da checklist. Acha que é a AMA que faz a análise. 

 Contactar a equipa do Selo - 02:06 - Tarefa concluída 

• Leu o menu principal; 

• Chegou ao link Contactos. 

 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5 - muito fácil. 

 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: gosta dos formulários quando são acessíveis, formulário de 

contacto e candidatura parecem fáceis; 

• Tarefa que gostou menos: encontrar o ficheiro Excel e consultá-lo porque teve menos 

sucesso; 

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: excel;  

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 4; 

• Justificação da classificação: porque exige algum trabalho, não é algo imediata. 
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e) Utilizador 5 

Dados gerais: 

• 43 anos; 

• Utiliza a Internet há 25 anos. Utiliza diariamente; 

• Utiliza um portátil para aceder à Internet. Sistema operativo - Windows. Browser - Chrome;  

Descobrir o sítio - 00:20 - Tarefa concluída 

• Pesquisou “selo usabilidade”.  

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 01:54 - Tarefa concluída 

• Notou os dois temas Usabilidade e Acessibilidade observando os botões do header; 

• Informação de como aderir;  

• Declaração de acessibilidade e usabilidade;  

• Acha que vai aderir e depois obtém a declaração;  

• Tem de cumprir diversos requisitos para candidatar-se;  

• Kit que ajuda a obter o selo; 

• Ter o selo no sítio Web - onde o coloca; 

• Repara no selo de prata do site.   
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 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 4. 

Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 00:35 - Tarefa concluída 

• Requisitos > Selo Prata > Consultar os requisitos prata; 

• Fez scroll para consultar a informação;  

• Dúvida com formulários - encontra o título “Formulário” repetido na lista de critérios o que 

causa confusão. Tenta utilizar a navegação lateral mas retorna vários vezes ao mesmo sítio. 

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 4. 

Localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 00:22 - Tarefa concluída 

• Na página da Prata > identifica as duas checklists no menu lateral.  

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 As-
petos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 02:05 - Tarefa concluída 

• Identifica o H1 - tenta mudar na página Síntese; percebe que ter de aceder à tab 2.1., 

acede e altera;  

• Não leu instruções de preenchimento;  
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• Acha que a frase abaixo de (ver notas de preenchimento, abaixo) são as instruções, não  

chegando a fazer scroll até ao fim para as encontrar.  

Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 4.  

Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 00:54 - Tarefa concluída 

• Voltou à página do selo prata > abriu Candidatura no footer > fez scroll e chegou ao 

formulário; 

• Encontrou o formulário, mas não referiu a declaração. Faz o reparo de que tendo o 

formulário uma cor mais escura e a data da ultima actualização no fim do menu faz com 

que pareça que ali é que fica o final da página. 

 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 4 - Referiu que a navegação com “última actualização XX” parece o final da página. 

 Contactar a equipa do Selo - 00:16 - Tarefa concluída 

• Homepage > Contactos > formulário.  

 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5 - muito fácil. Tem formulário e endereço de email - “Para onde envio para ser mais 

rápido?” - possivelmente enviaria para os dois. 
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 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: facilidade em encontrar o formulário de contactos. A que trouxe 

mais valor foi consultar o que precisa para obter o selo; 

• Tarefa que gostou menos: aceder aos requisitos do selo prata e verificar os requisitos 

todos;  

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: qual a relação entre candidatura e declaração. Acha 

que a declaração é o resultado da candidatura. Resumir mais o que é a declaração - “está 

aqui mas é demasiado texto”, “não sei, nem estou a ver aqui que a declaração resulta de 

uma candidatura”; 

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 4; 

• Justificação da classificação: porque não é completamente evidente mas se dedicar algum 

tempo a ler o site é fácil de perceber. Não estão bem claros os passos que tem de fazer 

para obter o selo; sente que falta a ideia de uma sequência mais óbvia sobre como as 

coisas se encadeiam e relacionam - ex. Passo 1, passo 2, etc. 
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f) Utilizador 6 

Dados gerais: 

• 43 anos; 

• Utilizador de Internet há 25 anos. Utiliza diariamente; 

• Utiliza um portátil para aceder à Internet. Sistema operativo - Windows. Browser - Chrome; 

Descobrir o sítio - 00:55 - Tarefa concluída com dificuldade 

• Pesquisou “usabilidade e acessibilidade” - abriu o site usabilidade.gov.pt; 

• Pesquisou ”requisitos selo usabilidade e acessibilidade” e entrou no site correto.  

Primeira página - obter as principais informações que caracterizam o Selo - 01:48 - Tarefa concluída 

• Descrição do que é o selo de usabilidade e acessibilidade, kit para ajudar o selo, como 

pode obter as três categorias, viabilidade de ter isto num sítio web ou numa app.  

 Classificação da facilidade de compreensão da informação do sítio do Selo 

• 4. 

Obter informação sobre os requisitos para obter Selo Prata - 02:00 - Tarefa concluída 

• Tendência para clicar no selo ou Kit do selo;  
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• Carregou no Selo > botão Nível 2 - Prata > acesso aos principais critérios para obter o selo 

prata;  

• Provavelmente iria também descarregar o documento do selo para obter informação 

complementar.  

Classificação da facilidade de compreensão da informação sobre os requisitos a cumprir para ter o Selo Prata 

• 3. 

Localizar e identificar qual ou quais as checklists necessárias para obter o Selo Prata - 02:46 - Tarefa concluída com 
dificuldade 

• Será isto? - Referência às checklists na página dos requisitos do selo prata;  

• Abre o link para o site acessibilidade.gov.pt > checklists para recolha de evidências > 

recolha de evidências da checklist;  

• Não repara no link para descarregar no menu lateral da página; 

• Leu bastante informação na tarefa anterior e fez muito scroll para baixo. Ao fazer scroll de 

volta o título das checklists no texto confundem, deixando-o a pensar que a checklist é o 

texto. O links na barra esquerda demoram a aparecer porque ficaram muito acima do 

texto. Encontrou apenas um dos ficheiros Excel através do link para o usabilidade.gov.pt 

presente no texto. 

Ler as instruções de preenchimento do documento em formato Excel para recolha de evidências da Checklist “10 
Aspetos Funcionais” e alterar o Estado do requisito 2.1. - 00:32 - Tarefa concluída 

• Clicou no link para a página 2.1. e colocou o X no não;  
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• Não leu as instruções de preenchimento  

Classificação da facilidade de utilização da lista de recolha e registo de evidências 

• 4.  

Submeter a sua candidatura ao Selo Prata - 02:37 - Tarefa não concluída 

• Faz scroll na página dos requisitos prata;  

• Aderir > Candidatura > preenchia a declaração de usabilidade > iria preencher o 

formulário no final da página;  

• Acedeu à página declaração - iria ver os requisitos, depois iria preencher a declaração e 

usar o gerador;  

• Descreveu os passos necessário patentes no texto, mas não fez scroll até ao formulário 

nem, de outra forma, passou por ele durante o resto do teste. 

 Classificação da facilidade do processo de candidatura 

• 4 - Comenta que o ideal seria poder simular da forma mais verosímil os critérios para obter 

o selo. 

 Contactar a equipa do Selo - 00:14 - Tarefa concluída 

• Link Contactos no rodapé.  
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 Classificação da facilidade de utilização do formulário 

• 5. 

 Questionário final  

• Tarefa que gostou mais: navegar e perceber o contexto de aplicabilidade das três 

categorias do selo; descobrir os critérios para obter o selo e perceber que fazem sentido; 

• Tarefa que gostou menos: aceder ao Excel porque não está tão bem enquadrado com a 

restante forma de navegação no site, e mesmo em termos de aspeto parece menos 

atrativo de ser feito; 

• Se pudesse alterar apenas uma coisa: mudaria o Excel - colocando-se no papel de 

responsável promoveria que houvesse uma melhor ligação com melhor capacidade de 

avaliar os aspetos mesmo no site que procura obter a certificação, de uma forma que não 

exigisse intervenção humana (ou o menos possível). Por exemplo, fornecendo o link da 

página sujeita a candidatura e fazer um processo de verificação automático do 

cumprimento dos requisitos necessários e atribuição do nível atingido. Haver um 

mecanismo de avaliação quase automático que desse uma perspectiva do que pode ser 

melhorado; 

• Perceção global acerca das tarefas necessárias para o processo de candidatura ao Selo 

Prata: 4; 

• Justificação da classificação: porque pareceu que a forma de navegação está simples, bem 

estruturada e é relativamente fácil aceder à informação que precisava; no processo de 

candidatura ter um botão “se tem dúvidas clique aqui”.  
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