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Evolução SAW e Conformidade
Homepage

Símbolo de Acessibilidade 
Web, 53%

Conformidade (nível A -
Homepage), 7%
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Fonte: FCT/DSI/Unidade ACESSO – dezembro 2015



Avaliação Automática

Algoritmo – Amostra – Metodologia
– Resultados



Algoritmo

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor



Algoritmo

• Alguns parâmetros:
– Análise de acordo com as WCAG 2.0
– Produção de um relatório de acessibilidade por página
– Atribuição de um score (1 a 10) classificador das práticas

encontradas (10 significa boa prática)

• Utilização do validador em diferentes contextos:
– Pode ser usado livremente para análise de uma página

• Demo /AccessMonitor

– Pode ser usado para monitorização de um sítio Web
• Demo /AmPlus

– Pode ser usado para construir um Observatório



Amostra

• Recolha de acordo com o RNID (artº 2)

– Órgãos de soberania;

– Serviços da administração pública central, 
incluindo institutos públicos e serviços
desconcentrados do Estado;

– Serviços da administração pública regional;

– Sector empresarial do Estado.

• Fonte de recolha URLs: Portal Governo



Amostra
(páginas consideradas na análise)

Homepage

+ 

Todas as páginas ligadas à Homepage



Metodologia

• Automática:
– Uso do validador AccessMonitor em todas as páginas

da Amostra.
– Agregação por sítio e elaboração de quadros

estatísticos
– Agregação por diretórios segmentados e elaboração

de quadros estatísticos
– Construção de rankings de acordo com o score 

AccessMonitor

• Recolha feita durante Agosto 2015 a Novembro
2015



Resultados



in 2015 – my best conclusion
(study of Portuguese Public Administration)

"Em 2% dos sítios da AP Portuguesa, 50% das páginas passam os testes do

AccessMonitor de nível ‘A’.”

In 2% of the portuguese Public Administration’s sites, 50% of the pages pass

the AccessMonitor’s tests of level ‘A’

Nr. of websites: 201
Nr. of pages: 12295
Automatic tests: AccessMonitor



Resultados
(RNID, segmentos artº 2)

5.6 b) Serviços da administração pública central

5.5 a) Órgãos de soberania

5.0 d) Sector empresarial do Estado

4.9 c) Serviços da administração pública regional

Média: 5,4



Web@x 2006 – 2011 - 2015 
- The 15 Ministries of Portuguese Public Administration

Average Score: 5.8Average Score: 3.8

2006 2011

Sample 2011:

Sites:                   351
Pages:             42010
eXaminator tests:  61

Sample 2006:

Sites:                   333
Pages:             605
eXaminator tests:  61
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Sample 2015:

Sites:                   201
Pages:             12295
AccessMonitor tests:  96

Average Score: 5.4



Portuguese Public Administration
(201 websites – 12295 pages)

Number of pages w/ errors

The 10 most frequent errors of level ‘A’
(number of pages)



Avaliação Manual Pericial

Amostra – Metodologia – Checklist –
Resultados



Amostra

• Para análise manual, foram seleccionados:

– os 10 melhores sítios da análise automática;

– os 10 piores sítios da análise automática;

• O número de páginas seleccionadas por sítio é
variável, tendo em conta a necessidade de 
recolha de elementos capazes de responder à
checklist manual 



Metodologia

• Recolha de elementos HTML de forma 
aleatória por navegação no sítio

• O objetivo é recolher elementos suficientes
para dar resposta à checklist “10 aspetos
críticos em acessibilidade Web”



Checklist Manual Pericial
(10 aspetos críticos em acessibilidade Web)



Resultados
(Menu principal)

Fonte: http://www.fct.pt



Resultados
(lettering gráfico)

Nesta imagem lê-se: “O valor da segurança – Imprensa Nacional Casa da Moeda”

Da observação do código verifica-se que o equivalente alternativo textual é:

“Lema da Imprensa Nacional-Casa da Moeda”. A pergunta impõe: mas qual é o lema? 

Ou seja, o texto alternativo não resulta equivalente para quem não consiga, por
quaisquer razões, ver a imagem. Ele deveria de ser:
“Imprensa Nacional Casa da Moeda – O valor da segurança”

fonte: http://www.incm.pt



Resultados
(Imagens-link)

fonte: http://www.incm.pt

Em vez de:

<a href="https://www.facebook.com/INCM.SA" title="INCM no Facebook"><img
src="img/icons/fb.png" alt="logo do Facebook"></a>

colocar:

<a href="https://www.facebook.com/INCM.SA"><img src="img/icons/fb.png" alt="INCM 
no Facebook"></a>



Resultados
(Contraste)

Fonte: http://www.fct.ptUso da calculadora de contrastes:
http://www.msfw.com/Services/ContrastRatioCalculator

http://www.msfw.com/Services/ContrastRatioCalculator

