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RESUMO 

Inserida no âmbito do Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, apresenta-

se neste documento a dissertação subordinada ao tema “Avaliação da usabilidade das plataformas de 

compras públicas a operar em Portugal”. Importa salientar que este tema foi proposto pelo grupo de 

investigação do Projeto TrivPlat que se encontra a desenvolver trabalhos sobre a monitorização, gestão 

e avaliação das compras públicas eletrónicas em Portugal, projeto este suportado pelo FEDER através 

do Programa Operacional para os Fatores de Competitividade-COMPETE e fundos nacionais através da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia – (projeto n´031171). 

 As compras públicas representam uma parte significativa da despesa pública, nomeadamente 

em Portugal. Atendendo a esse facto, para se ganhar tempo e dinheiro recorreu-se à contratação pública 

eletrónica, que passou a ser entendida como um importante instrumento para promover a concorrência, 

simplificar e assegurar transparência nos processos de tomada de decisão. Este processo passou pela 

substituição dos procedimentos pré-contratuais em suporte papel para suporte digital, através da adoção 

das plataformas de compras públicas. Mas nem tudo correu bem, a diferença de arquiteturas entre as 

plataformas e os termos de acesso e usabilidade são um problema.  

 Neste contexto, justifica-se a realização deste estudo, que visa construir um referencial para 

avaliar a usabilidade das plataformas de compras públicas a operar em Portugal, sendo este o principal 

resultado e contributo do estudo. Tendo por base as orientações metodológicas do design research, os 

documentos “Guia da Usabilidade” desenvolvido pelo AMA, Agência para a Modernização Administrativa 

e “Método de Avaliação da Presença na Internet das Câmaras Municipais Portuguesas” de Delfina 

Soares, Luís Amaral, Luís Ferreira e David Leal foram fundamentais na construção do referencial. A 

análise dos resultados obtidos permitiu fazer comparações entre as plataformas e quais os pontos críticos 

de cada uma delas. 
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ABSTRACT 

Inserted within the master’s Degree in Engineering and Management of Information Systems, is 

presented in this document the dissertation on the theme “Usability evaluation of public procurement 

platforms operating in Portugal”. It’s important to emphasize that this theme was proposed by TrivPlat 

project’s investigation group which develops works about the monitorization, management and evaluation 

of electronic public procurement in Portugal. This project is supported by FEDER through the Operational 

Programme for the Competitiveness Factors- COMPETE and national funds through the Foundation for 

Science and Technology (project nº 031171). 

 Public procurement represents a significant part in public expenditure, especially in Portugal. 

Given this fact, to time and money, it was necessary to resort to electronic public hiring, which came to 

be understood as an important instrument to promote competition, simplify and ensure transparency in 

the decision-making processes. This process went through the replacement of pre-contractual procedures 

on paper to digital platform, through the adoption of the public procurement platforms. But not everything 

went well, the architectures’ difference between the platforms and the terms of access and usability are 

a problem. 

 In this context, it’s justified the realization of this study, which intends to construct a referential 

to evaluate the usability of existing platforms now, this being the main result and contribution of the study. 

Based on methodology guidelines of design research, the document “Guia da Usabilidade” developed by 

AMA, Agência para a Modernização Administrativa and “Método de Avaliação da Presença na Internet 

das Câmaras Municipais Portuguesas” by Delfina Soares, Luís Amaral, Luís Ferreira e David Leal, they 

were fundamental in the referential construction.  

 The analysis of the results allowed to do comparisons between the platforms and which are the critical 

points of each. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo estão descritos o enquadramento e a motivação que levaram à elaboração deste 

projeto de dissertação. São também apresentados os objetivos e os resultados esperados, a estratégia 

de investigação e a organização da dissertação. 

1.1. Enquadramento e Motivação para o estudo  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão completamente integradas no nosso 

quotidiano, tornaram-se acessíveis a todas as pessoas, contando com uma grande variedade de 

aplicações (Winckler, 2002). Elas assumem um importante papel na economia da Europa. Neste 

contexto, o Conselho Europeu, em 2000 estabeleceu o objetivo ambicioso de tornar a Europa a economia 

mais competitiva e dinâmica do mundo através da Internet (Comunidades, Bruxelas, Sociedade, Projecto, 

& Europeu, 2002).  

A concretização do objetivo supramencionado, conduz à criação, por parte da Comissão Europeia, 

da iniciativa eEurope, que se traduz num conjunto de planos de Ação em que o objetivo central é 

estimular a implementação e o uso das TIC em vários setores. 

A emergência e o rápido desenvolvimento das TIC abriram, portanto, novas oportunidades para a 

renovação, nomeadamente, da governação pública e modernização administrativa. 

No setor público era necessário proporcionar serviços mais rápidos e ágeis, aumentar a eficiência, 

diminuir os custos e acelerar os processos administrativos, ou seja, criar um governo eletrónico.  

Associadas a estas vantagens, um governo eletrónico proporciona também um aumento de 

transparência, combate à corrupção, uma redução de custos, maior comodidade e um crescimento nas 

receitas públicas (Santos & Amaral, 2004). 

Com a emergência das TIC, o acesso aos meios eletrónicos tornou-se muito mais fácil e mais 

simples, dando a oportunidade ao utilizador de não precisar de sair do conforto do seu lar e não perder 

tempo e dinheiro. Com esta emergência, foi visto um potencial nas TIC para melhorar o processo de 

contratação pública em todo o mercado único. A partir do dia 09 de novembro de 2009 passou a ser 

obrigatório substituir os procedimentos em suporte papel pela comunicação e processamento com base 

nas TIC, em todas as fases da contratação pública. Isto implicou uma criação de processos eletrónicos 

que fossem compatíveis com as diferentes fases de um processo de contratação (Portuguesa, 2010). 
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A adoção de plataformas de compras públicas passou a ser obrigatória nos processos de aquisição 

de bens e serviços, empreitadas e obras públicas. Para além de todos os benefícios também existem 

problemas, nomeadamente uma falta de normas nos processos de contratação pública eletrónica. Os 

fornecedores públicos são diariamente confrontados com arquiteturas diferentes nas várias plataformas, 

nomeadamente em termos de acesso e usabilidade. 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do projeto TrivPlat (monitorização, gestão e avaliação 

das compras públicas eletrónicas em Portugal), projeto este suportado pelo FEDER através do Programa 

Operacional para os Fatores de Competitividade-COMPETE e fundos nacionais através da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (projeto nº 031171). 

1.2. Objetivos e Resultados Esperados 

A dissertação apresentada neste documento teve como objetivo construir um referencial para avaliar 

a usabilidade das plataformas de compras públicas a operar atualmente em Portugal. Nesta ocorrência, 

há um conjunto de questões que foram respondidas ao longo da dissertação, são elas:  

• Como avaliar as plataformas de compras públicas do ponto de vista da usabilidade? 

• Qual o diagnóstico da avaliação das plataformas de compras públicas sob o ponto de vista 

da usabilidade? 

• Que oportunidades e desafios se podem identificar? 

Com o desenvolvimento desta dissertação são esperados os seguintes resultados e contributos: 

• Identificar e caracterizar as normas de usabilidade e outros instrumentos relacionados; 

• Identificar, de acordo com a legislação em vigor, os requisitos funcionais, tecnológicos e de 

segurança inerentes ao desenvolvimento das plataformas de compras públicas eletrónicas; 

• Identificar as plataformas de compras públicas a operar no mercado português, assim como 

caracterizá-las do ponto de vista do ponto anterior; 

• Construção de um referencial de avaliação da usabilidade ajustado às especificidades das 

plataformas de compras públicas a operar em Portugal, assim como ao desafio de melhoria 

da transparência; 

• Avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas a operar em Portugal e 

respetivas comparações; 

• Recomendações e identificação de oportunidades de melhoria da usabilidade; 
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1.3. Estratégia de Investigação 

Atendendo à natureza do problema em questão, assim como o resultado desejado, por forma a 

garantir disciplina, rigor e transparência, adota-se o design research como estratégia de investigação. 

Trata-se de uma forma de investigação que visa acrescentar conhecimento relacionado com os artefactos 

criados, orientados a um propósito, respondendo, desta forma, a uma necessidade sentida em contexto 

real (Ferreira, 2016). A metodologia citada encontra-se devidamente esclarecida em Anexos. 

Offermann et al (2009), com base numa revisão da literatura, identificam e apresentam estratégias 

de investigação em design research mais relevantes na investigac ̧ão em TSI, cujo resultado é o desenho 

de um artefacto, formalizando um processo de investigac ̧ão, estruturado em três etapas: (i) identificação 

e compreensão do problema; (ii) desenho da solução; e (iii) avaliação do próprio artefacto. 

O projeto iniciou-se com uma revisão aprofundada do propósito da dissertação, quais os temas a 

abordar, quais os objetivos a cumprir e qual a melhor estratégia a seguir para que o trabalho fosse 

realizado com sucesso. A revisão de literatura, que se estendeu até ao final do projeto, foi determinante 

para a identificação e compreensão do problema em estudo. 

Tendo por base os objetivos e resultados esperados, conforme descrito no capítulo anterior, torna-se 

necessário proceder a uma revisão exploratória em torno dos conceitos centrais: governo eletrónico, 

compras públicas eletrónicas, plataformas de compras públicas eletrónicas e usabilidade. 

A condução de uma revisão de literatura em torno de conceitos-chave é determinante para 

compreender o tema do projeto de forma mais detalhada possível. É necessário, portanto, compreender: 

(i) o uso das TIC na atualidade; (ii) os motivos que levaram a troca de suporte em papel para suporte 

eletrónico; (iii) o processo da contratação pública eletrónica; e (iv) como funcionam as plataformas atuais 

de compras públicas. 

Neste contexto, para a conclusão da revisão de literatura, adota-se a seguinte estratégia: recorrer a 

vários motores de busca, de modo a proporcionar uma pesquisa mais abrangente. A pesquisa foi 

realizada entre os meses de outubro de 2017 e setembro de 2018, sendo as referências bibliográficas 

feitas de forma automática através da ferramenta Mendeley.  

Foi necessário recorrer a vários artigos científicos, artigos, livros, capítulos específicos de livros, 

publicações em revistas, dissertações, etc. De todos os sites utilizados, os mais importantes foram os 

seguintes: Google Scholar, Google, RepositoriUM, B-on e ScienceDirect. 
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Após uma recolha e leitura da informação, foi necessário fazer uma seleção da mesma utilizando 

alguns critérios, nomeadamente: artigos publicados recentemente, entre 2013 e 2017, alguns artigos 

mais antigos, anteriores a 2013, mas com informação bastante importante, o título conter as palavras 

chave definidas e os conteúdos abordados no resumo. 

Durante a pesquisa também foram encontrados alguns artigos publicados há muitos anos atrás, mas 

os conceitos abordados nos mesmos foram bastante importantes para este processo de revisão de 

literatura.  

Esta etapa permitiu aprofundar os conhecimentos sobre o governo eletrónico e todo o processo que 

levou á tomada da decisão da implementação do processo de compras publicas eletrónicas. Para além 

disso também permitiu um conhecimento aprofundado sobre a Usabilidade, que juntamente com todo o 

conhecimento obtido sobre as compras públicas, levou à realização de um referencial que avaliasse a 

usabilidade das plataformas de compras públicas a operar em Portugal. Esta foi uma etapa vital para o 

desenvolvimento do projeto. 

A segunda etapa consistiu na elaboração do referencial de avaliação da usabilidade. Primeiramente 

foi realizada uma análise superficial das cinco plataformas de compras públicas a operar em Portugal 

neste momento, são elas: acinGov, anoGov, ComprasPT, Saphety e Vortal. Foram levantadas as 

características que mais se destacavam em cada uma delas e quais os seus principais problemas.  De 

seguida foi feita uma pesquisa mais aprofundada, da identificação, de acordo com a legislação em vigor, 

dos requisitos funcionais, tecnológicos e de segurança inerentes ao desenvolvimento das plataformas. 

Também foram analisadas várias páginas Web relacionadas com as plataformas de compras publicas, 

entre elas a iAP, plataforma de interoperabilidade na Administração Publica, o BASE, portal dos contratos 

públicos e o IMPIC, Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. 

 De seguida foi feito um levantamento de todas as características referentes à Usabilidade que as 

plataformas deveriam seguir, essas características foram retiradas do Guia de Usabilidade, desenvolvido 

pela AMA no ano de 2016. Foram realizadas três versões do referencial de modo a aperfeiçoar o mesmo. 

Na primeira versão constatou-se que o referencial era muito exaustivo e repetitivo, foi necessário reduzi-

lo de forma a torná-lo mais eficiente e eficaz, criando assim uma segunda versão.  

A segunda versão do referencial foi submetida à apreciação dos professores orientadores, de modo 

a aprimorá-la, resultando assim uma terceira versão, a versão final. Importa salientar que a construção 

do referencial é o principal objetivo do estudo.  
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Posteriormente, foi elaborada uma grelha de avaliação, onde consta para cada um dos indicadores, 

o seu identificador, a designação, a descrição, o tipo de indicador, os subindicadores constituintes, o 

valor dos subindicadores, o valor total do indicador e o método escolhido para a recolha dos dados. A 

elaboração da grelha de avaliação foi inspirada no documento “Método de Avaliação da Presença na 

Internet das Câmaras Municipais Portuguesas”, desenvolvido por Delfina Soares, Luis Amaral, Luis 

Ferreira e David Leal, no ano de 2014, enquadrado no GÁVEA. 

Depois de finalizado o referencial, este foi posto em prática, iniciando-se uma outra etapa neste 

processo de investigação: o processo de avaliação das plataformas. 

 A avaliação das plataformas foi feita num contexto “fechado”, de modo a não prejudicar a atenção 

durante o período da sua realização. Foi avaliada uma plataforma de cada vez, sempre com o recurso à 

mesma internet. Após a aplicação da grelha, procedeu-se à análise dos resultados obtidos através da 

avaliação das plataformas de compras públicas. Os resultados obtidos foram examinados 

detalhadamente, foram realizadas comparações entre as plataformas e retiradas conclusões 

importantes. 

Por fim, este processo de investigação, terminou com a revisão de todo o trabalho elaborado até ao 

momento, efetuando-se os ajustes necessários.  
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1.4. Estrutura do documento 

Tendo por base os objetivos do estudo, a estratégia de investigação adotada e os resultados 

desejados, estruturou-se o documento em 6 capítulos: 

1. Introdução – este ponto pretende introduzir o tema do projeto, dando o conhecer o contexto 

do problema e o seu enquadramento, também são apresentados os objetivos e os resultados 

esperados, bem como a estratégia de investigação utilizada; 

2. Revisão de literatura – neste ponto encontra-se a revisão de literatura efetuada, em torno da 

rede de conceitos utilizados para a elaboração da dissertação; 

3. Proposta do referencial de avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas – 

neste ponto encontra-se o referencial utilizado para a avaliação da usabilidade das 

plataformas de compras públicas e todos os critérios utilizados na avaliação; 

4. Avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas – este ponto apresenta o 

resultado da avaliação das plataformas de compras públicas, bem como todas as 

comparações necessárias; 

5. Conclusões – neste capítulo são apresentadas as conclusões finais, as limitações do projeto 

e o trabalho futuro. De seguida são mencionadas as referências bibliográficas utilizadas para 

a realização deste projeto de dissertação; 

6. Referências – Por fim são apresentadas as referências de suporte do projeto de dissertação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura estendeu-se ao longo de todo o projeto. Neste capítulo serão apresentados 

todos os conceitos considerados importantes para o desenvolvimento da dissertação. O seu principal 

objetivo foi clarificar todos os conceitos associados ao processo das compras públicas, bem como o que 

levou à substituição dos procedimentos pré-contratuais em suporte papel para suporte digital. É dado 

também um grande destaque ao conceito da usabilidade e a alguns métodos utilizados para a sua 

avaliação. 

2.1 O governo eletrónico 

O termo governo eletrónico, ou e-gov (e-Government) surgiu no final da década de 1990, mas a 

história da computação em organizações governamentais começou com no inicio da história da 

computação. Uma literatura sobre “Tecnologias de Informação no Governo” remonta pelo menos até a 

década de 1970 (Grönlund & Horan, 2004).  

Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), surgiram novas 

oportunidades e desafios. A Administração Pública (AP) sofreu bastantes alterações nos últimos anos 

para responder aos desafios e tirar partido das oportunidades, foi necessário fazer uma reformulação em 

toda a AP para conseguir acompanhar o processo de globalização. A Europa, segundo a CCE, achou 

necessário explorar as oportunidades da nova economia, mais precisamente, a internet (Campos & 

Marques, 2006).  

Neste sentido, a União Europeia implementou um conjunto de Planos de Ação, que consistia 

essencialmente na aposta na sociedade de informação e nas novas tecnologias, que acompanhadas pela 

modernização das instituições são fundamentais para alavancar a competitividade da economia e do 

desenvolvimento social (Mateus, 2008). 

 Em junho de 2000 no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, foi definido o Plano 

de Ação eEurope 2002, que tinha como objetivo estender o acesso à Internet a toda a Europa, criando 

uma Sociedade de Informação. Logo após, foi criado o Plano eEurope 2005, cujo principal foco foi a 

implementação do governo eletrónico, que foi visto como um vetor estratégico de intervenção do Estado, 

dinamizador da relação entre os cidadãos e a AP (Campos & Marques, 2006). 

 No Plano de Ação eEurope 2005, já se refere que para além da expansão de infraestruturas e 

equipamentos de acesso, era necessário também uma aproximação dos cidadãos da AP. 
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Segundo Mateus (2008), a implementação do governo eletrónico, é vista como uma medida 

importante para promover a cidadania, impulsionar a mudança das organizações públicas, disseminar a 

tecnologia (para que esta contribua para o desenvolvimento do país), fomentar a integração de sistemas 

e processos e promover a inclusão digital. 

A implementação do governo eletrónico é vista como uma tentativa de oferecer mais facilidade de 

acesso a informações e serviços governamentais para os cidadãos, empresas e governos. O objetivo é 

também melhorar a qualidade dos serviços e proporcionar maiores oportunidades de participação em 

instituições democráticas (Lambrinoudakis, Gritzalis, Dridi, & Pernul, 2003). 

O governo eletrónico visa ser um governo informatizado, mais aberto e ágil, capaz de receber, 

responder e criar interação com vista a uma sociedade melhor. Com isto amplia-se a cidadania, reduz-

se a burocracia, aumenta-se a transparência na gestão e apropria-se a participação dos cidadãos na 

fiscalização do poder público (Mateus, 2008). Quando se refere ao governo eletrónico, fala-se da 

utilização que os organismos públicos, sejam eles centrais, regionais ou locais, fazem das TIC. São 

muitas as vantagens associadas ao governo eletrónico, há um aumento de transparência, uma redução 

dos custos, menos corrupção, maior comodidade e um crescimento de receitas. A sua grande prioridade 

é a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados pela AP através do uso das TIC. 

Para Mateus (2008), a rápida disseminação do Governo eletrónico deu-se basicamente devido ao 

aumento insustentável dos gastos públicos, principalmente em atrasos e desperdícios, ao surgimento de 

uma nova filosofia que enfatiza a eficiência, a concorrência e as regras do mercado, à necessidade de 

aproximação do Estado às necessidades da sociedade civil e ao reforço da cidadania, e ao rápido 

desenvolvimento das TIC e da consciência do valor dos SI. O papel do governo eletrónico não se deve, 

no entanto, restringir apenas à disponibilização de informação baseada na utilização de emails e sites 

(West, 2003). Esta mudança é muito mais do que a aplicação de tecnologia pura e dura. Pressupõe por 

exemplo, a realização de projetos transversais, o que aproxima a própria AP e os serviços públicos aos 

cidadãos, de modo que se maximize a sua eficiência e se induza à competitividade. (Mateus, 2008). O 

sucesso de uma plataforma do governo eletrónico depende do uso que as pessoas dão às tecnologias e 

do impulso e inovação que os organismos lhe conferem. A tecnologia não é portanto a solução, é apenas 

parte dela (Campos & Marques, 2006). 
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Para a Comissão Europeia, existem cinco fases principais no desenvolvimento do governo 

eletrónico, como se pode verificar na Figura 1: 

 

Figura 1- Sofisticação dos Serviços Públicos Online, (Mateus, 2008: página 6) 

Tendo por base a esquematização apresentada por Mateus (2008), importa clarificar cada uma 

das fases: 

• Informação: presença na Internet através da disponibilização de informação básica para 

iniciar o procedimento disponível ao público; 

• Interação Simples: presença na Internet oferecendo ao utente a possibilidade de obter 

formulários para iniciar o procedimento de obtenção do serviço em causa; 

• Interação Bidirecional: presença na internet, aceitando a submissão de formulários para 

iniciar o procedimento de obtenção do serviço em causa; 

• Transação: presença na Internet permitindo que a efetivação do serviço, decisão e 

pagamento, seja tratada com recurso ao website, não sendo necessário nenhum 

procedimento via papel. Implica a total disponibilização online dos serviços; 

• Personalização: através da proatividade por parte do Governo com a emissão de por 

exemplo de alerta e mensagens além de sempre que possível haja a existência de 

templates predefinidos com dados pré-inseridos facilitando a sua usabilidade. 
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O governo eletrónico não serviu apenas para aproximar os cidadãos da AP, mas também para a 

obtenção de ganhos de eficiência e eficácia nos vários níveis do Estado e da AP, quer no plano das 

relações internas, quer no plano das relações externas. Estas relações externas envolvem a interação 

com as empresas. Incluem os processos de compras e estabelecimento de contratos para prestação de 

serviços por empresas, assim como funções reguladoras e de recolha de informação (Alves & Moreira, 

2004). 

Apesar do governo eletrónico existir há vários anos e em diversas formas, ainda se encontra num 

estado muito pouco avançado, ainda se espera muito crescimento (ULRICA LÖFSTEDT, 2004). 

Todas as medidas relacionadas com a implementação do governo eletrónico, corretamente 

aplicadas, levam a importantes melhorias em múltiplas vertentes (Alves & Moreira, 2004): 

• Simplificação da prestação de muitos serviços aos cidadãos e às empresas, com especial 

incidência naqueles onde o tratamento de documentos e o processamento de informação 

assume grande relevância; 

• Maior rapidez e facilidade na obtenção de informação e no esclarecimento de dúvidas por 

parte dos cidadãos e das empresas relativamente à AP; 

• Elevação dos padrões de eficiência e redução dos custos da AP, com potencial eliminação 

de níveis supérfluos de gestão e integração de sistemas e serviços sempre que possível; 

• Aumentar a capacidade de resposta da AP às iniciativas dos cidadãos e proporcionar-lhes 

possibilidades de participação mais alargada; 

• Colaboração mais próxima entre os vários níveis do Estado e os vários serviços da AP, 

evitando redundâncias, otimizando recursos e promovendo uma mais eficaz aplicação do 

princípio da subsidiariedade; 

• Facilitar o campo de manobra da sociedade civil e das comunidades locais através da 

remoção dos entraves burocráticos à sua atuação.  

 

É importante referir que a aplicação das TIC não garante a concretização destes objetivos: até 

podem assumir um papel central, mas o potencial da inovação tecnológica só pode ser bem aproveitado 

se houver uma reavaliação das funções do Estado, centrando a sua atuação nas suas atribuições 

essenciais, bem como uma nova cultura de AP (Moreira,2002).  

A implementação das TIC não deve ser concebida como um fim, mas antes como um meio para a 

obtenção de resultados que transcendem as questões tecnológicos. De seguida são apresentadas 
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algumas orientações estratégicas que devem ser seguidas na implementação do governo eletrónico, 

segundo os autores Moreira e Alves (2004):  

• Dado que os recursos são limitados, devem ser estabelecidas de forma clara e fundamentada 

prioridades nas iniciativas a desenvolver, privilegiando os projetos mais simples e com maior 

impacto positivo sobre os cidadãos; 

• Todos os projetos devem ter um objetivo claro e verificável de forma a evitar que as iniciativas 

de promoção do governo eletrónico se transformem numa forma de simplesmente «despejar» 

recursos financeiros adicionais sobre os serviços existentes; 

• Existe um papel importante a ser desempenhado por uma unidade responsável pela 

coordenação de esforços na área do governo eletrónico. Essa unidade deverá exercer uma 

função e liderança, promovendo ativamente a colaboração entre os vários departamentos do 

Estado e serviços de AP, aconselhando no estabelecimento de prioridades claras, desenvolvendo 

recomendações para o enquadramento regulador, fomentando e difundindo padrões de 

interoperabilidade e avaliando os progressos efetuados e as principais lacunas existentes; 

• A responsabilidade pela implementação do governo eletrónico deve ser disseminada por todos 

os patamares do Estado e da AP, incluindo os níveis mais elevados da gestão pública; 

• Para além da aposta na formação, é imperativo recrutar e reter um volume adequado de recursos 

humanos com as capacidades indispensáveis à implementação do governo eletrónico, quer a 

nível tecnológico quer a nível da conceção, avaliação e reestruturação dos processos 

organizativos e administrativos; 

• Nos processos de decisão, devem ser incluídas análises custo-benefício do impacto da 

implementação de cada iniciativa proposta no âmbito do governo eletrónico por forma a 

fundamentar as opções tomadas e minimizar o desperdício de recursos; 

• Deve ser promovida a cooperação entre os fornecedores, as instituições públicas e os utilizadores 

dos serviços com o objetivo de melhorar continuamente as soluções organizacionais e 

plataformas tecnológicas implementadas;  

• É essencial que haja um firme comprometimento no sentido de eliminar, redimensionar ou 

reorientar a atividade de todos os serviços que se tornem redundantes em função da aplicação 

do governo eletrónico, de forma a garantir que o potencial existente de ganhos de eficiência e 

redução de custos seja substancialmente realizado.   



13 
 

Toda a estratégia da União Europeia em relação ao governo eletrónico encontra-se no plano de ação 

eEurope 2005, que é uma “atualização” do plano de ação eEurope 2002. Esse plano estabelece alguns 

pontos fundamentais de atuação a nível dos Estados-membros e da União Europeia (Comunidades et 

al., 2002):  

• Banda larga: os organismos da AP deverão dispor de ligações de banda larga; 

• Interoperabilidade: deverão ser criadas medidas para fazer uma junção dos SI dos organismos 

da AP de toda a União Europeia, utilizando software de fonte aberta; 

• Serviços públicos interativos: os Estados-membros deverão garantir a interatividade dos serviços 

públicos básicos, dedicando especial atenção aos cidadãos com necessidades especiais; 

• Contratos públicos: uma parte significativa dos contratos públicos deverá ser realizada por meios 

eletrónicos; 

• Pontos de acesso público à Internet (PAPI); 

• Cultura e turismo. 

Para a concretização destes objetivos, a União Europeia pretende incentivar a difusão das melhores 

práticas em matéria de governo eletrónico, assegurar uma monitorização rigorosa dos progressos 

realizados em cada área e promover uma maior coordenação global das políticas existentes entre os 

Estados-membros e as instituições europeias. 

2.1.1 O governo eletrónico em Portugal 

Hoje em dia verifica-se que muitos dos serviços públicos já se encontram disponíveis na internet 

havendo, no entanto, grandes diferenças entre os diversos países.  

Apesar das iniciativas levadas a cabo nos últimos anos e dos progressos verificados, a situação 

portuguesa em matéria de governo eletrónico apresenta ainda significativas insuficiências. Na maior parte 

dos casos, os organismos públicos na Internet são meramente para carácter informativo, o seu potencial 

não é devidamente aproveitado. Por outro lado, nem sempre é dada a devida atenção às condições de 

acessibilidade para cidadãos com necessidades especiais. 

Para solucionar este problema, o Plano de Ação para o Governo Eletrónico (UMIC, 2003), 

estabeleceu algumas prioridades (Alves e Moreira, 2004): 

• Serviços públicos orientados para o cidadão; 

• Administração Pública moderna e eficiente; 
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• Nova capacidade tecnológica (definição da arquitetura tecnológica, de normas de 

interoperabilidade e segurança e de políticas de utilização de software); 

• Racionalização de custos de comunicações; 

• Gestão eficiente das compras (definição da estratégia, objetivos e monitorização, 

implementação de compras públicas eletrónicas e criação de condições para a sua 

generalização); 

• Serviços próximos dos cidadãos; 

• Adesão aos serviços públicos interativos. 

 

Portugal, no estudo Online Public Services Ranking promovido pela Comissão Europeia posicionou-

se, no ano de 2007, na 3ª posição em termos de disponibilidade online dos serviços, o que mostra que 

está na linha da frente em termos de Governo Eletrónico (Mateus, 2008).  

Para os autores Campos & Marques (2006), Portugal continua a apresentar um nível de serviços 

comparativamente inferior a alguns países da União Europeia.  

Segundo o estudo “The United Nations E-Government Survey 2010” conforme apresenta a Tabela 

1, pode verificar-se que, em 2010, Portugal ainda se encontrava com um ranking baixo no que diz 

respeito ao desenvolvimento do governo eletrónico, comparativamente com os restantes países do sul 

da Europa (Grönlund & Horan, 2004).  

Tabela 1- E-government development in Southern Europe, (adaptado de (Grönlund & Horan, 2004)). 

Country E-government development índex 
value 

World e-government development 
ranking 

2010 2008 2010 2008 

Spain 0.75160 0.7220 9 20 
Slovenia 0.6243 0.6681 29 26 
Malta 0.6129 0.6582 30 29 
Croatia 0.5858 0.5650 35 47 
Italy 0.5800 0.6680 38 27 
Potugal 0.5787 0.6479 39 31 
Greece 0.5708 0.5718 41 44 
TFYR Macedonia 0.5261 0.4866 52 73 
Andorra 0.5148 0.5175 57 58 
Montenegro 0.5101 0.4282 60 100 
Bosnia and 
Herzgovina 

0.4698 0.4509 74 94 

Serbia 0.4585 0.4828 81 77 
Albania 0.4519 0.4670 85 86 
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Country E-government development índex 
value 

World e-government development 
ranking 

2010 2008 2010 2008 

San Marino … … … … 
Sub-regional 
average 

0.5566 0.5642   

World average 0.4406 0.4514   
 

Segundo os dados dos relatórios de Capgemini, preparados para a Direção-Geral de Sociedade da 

Informação e Media da Comissão Europeia, pode-se ver a posição de Portugal na Figura 2, “Evolução do 

indicador de disponibilização completa online de serviços públicos básicos”:  

 

Figura 2-Evolução do indicador de disponibilização completa online de serviços públicos básicos de 2001 a 2009, (retirado 

dos Relatórios da Capgemini preparados para a Direcção-Geral de Sociedade da Informação e Media da Comissão Europeia). 

Nota: UE27+ = UE27 + Islândia, Noruega e Suiça. 

 Analisando a Figura 2, é percetível que a posição de Portugal em comparação aos restantes 

países da União Europeia mais Islândia, Noruega e Suíça, teve altos e baixos. Em outubro de 2001, 

Portugal apresentava uma disponibilização completa de serviços públicos básicos superior aos restantes 

países, mas entre outubro de 2002 e outubro de 2004 manteve-se abaixo dos restantes países. A partir 
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de outubro de 2004 voltou a recuperar a sua posição, destacando-se a partir de abril de 2006, onde se 

mostrou muito mais evoluído que os restantes países.  

2.2 Compras públicas eletrónicas 

As compras públicas eletrónicas (ou e-procurement) resultam da anterior prática já existente, o 

procurement, que inclui no seu âmbito todas as atividades intrínsecas ao processo de contratação de 

bens e serviços (Amaral, Teixeira, & Oliveira, 2003). 

A atividade de procurement numa qualquer organização abarca todas as atividades associadas ao 

processo de aquisição de bens ou serviços necessários para a realização dos processos produtivos e de 

gestão, que, por sua vez, levarão à criação de valor acrescentado nos produtos e serviços que são colocas 

no mercado (Amaral et al., 2003). 

O procurement era caracterizado pelo uso acentuado de papel, por ser um processo muito 

disperso, provocando custos elevados, desconsiderando por isso o controlo da despesa pública, 

acrescido do consumo excessivo de tempo (Amaral et al., 2003). 

Anos mais tarde, graças ao aparecimento da Internet, o procurement evoluiu para aquilo que 

conhecemos hoje em dia, as compras públicas eletrónicas, ou e-procurement.  

Para Brunnelli (2001), a tecnologia das compras públicas eletrónicas é definida como uma 

tecnologia projetada para facilitar a aquisição dos bens por organizações comerciais ou governamentais 

usando a internet como suporte. 

Compras públicas eletrónicas é o termo aplicado ao uso de sistemas de base de dados integrados 

e sistemas de comunicação em rede, numa pequena parte ou na totalidade de processos de compras. 

Este processo abrange uma identificação inicial das necessidades e especificações do utilizador, através 

do processo de procura, pesquisa e negociação de contratos, colocação de pedidos e mecanismos de 

registo de recibos, ativar pagamentos e suporte a avaliação pós-fornecimento (Brandon-Jones, 2005). 

Para Amaral, Teixeira e Oliveira (2003), são muitas as vantagens associadas às compras públicas 

eletrónicas: 

• Redução dos custos de produção; 

• Redução dos custos administrativos; 

• Redução do ciclo de compra; 
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• Redução de stocks; 

• Capacidade de reporting acrescidas; 

• Reforço das compras por contacto, ao ser uma ferramenta que facilmente aplica 

parâmetros contratuais ou regras de negócio nas transações; 

• Redução dos preços dos produtos por aumento da força negocial, com melhores 

estratégias de compra. 

Para além destas vantagens, Veit, Parasie, & Huntgeburth (2011), defendem ainda que as compras 

públicas eletrónicas podem contribuir para a melhoria da qualidade e da transparência dos 

procedimentos de adjudicação e simplifica ainda os processos complexos e altamente regulamentados, 

que à matéria da contratação está associado. Pode tomar várias formas, tanto no setor público como no 

setor privado, incluído (Knudsel, 2002): 

• Eletronic Data Interchange (EDI): sistema de informação que usa protocolos de intercâmbio de 

dados estruturados frequentemente através de redes de valor acrescentado; 

• e-MRO (Manutenção, reparação e operação): mecanismo para encomendar itens indiretos de um 

catálogo online; 

• Enterprise Resource Planning (ERP): automatização de Workflows relacionados com procurement 

incluindo faxes automáticos, emails automáticos e outras formas de trocar mensagens diretamente 

com os fornecedores; 

• Web-Based Enterprise Resource Planning: automatização de procurement baseados na Web; 

• e-Sourcing: forma de identificação de novas fontes de fornecimento utilizando as tecnologias da 

internet; 

• e-Tendering: processo de convite de ofertas dos fornecedores e receção das suas respostas de 

forma eletrónica; 

• e-Reverse Auctioning (leilão invertido): usando tecnologias da Internet, os licitadores vão 

apresentando propostas de preços cada vez mais baixas até não ser possível baixar mais os 

preços; 

• e-Auction For Disposals: usa-se tecnologias da Internet para realizar um leilão online com a 

finalidade de vender itens que são abatidos. 

• e-informing: uso de tecnologias da Internet para recolher e distribuir informação relativa a 

procurement; 
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• e-Collaboration: uso de tecnologias facilitadoras ao planeamento e conceção de colaboração 

relacionada com o procurement.   

O e-procurement (compras públicas eletrónicas) tornou-se sinónimo de mercados eletrónicos. O 

material promocional estava numa linha em que, se a organização não estava a usar um mercado 

eletrónico, não estava a fazer compras eletrónicas e seria deixada para trás. O setor público viu o 

potencial dos mercados eletrónicos, com grandes oportunidades para pequenas e médias empresas e 

outros fornecedores (Tonkin, 2003).  

A aquisição de bens e serviços pela AP está associada às compras públicas eletrónicas. Trata-se 

da maior entidade compradora nacional. O seu peso na economia é muito elevado, excessivo para 

alguns, o que lhe confere o papel de motor na economia. A adoção de práticas de compras eletrónicas 

implica que os processos associados às compras tenham que ser alterados, pois há falta de controlo 

sobre a despesa pública (Amaral et al., 2003). 

Para Amaral et al. (2003), é necessário a AP estar recetiva às mudanças e que tenha uma visão 

estratégica, não encarar as compras públicas eletrónicas apenas como um projeto de tecnologia. Para a 

sua concretização do tem que haver umas certas regras a cumprir: a transparência, a responsabilidade, 

a integridade e princípios inalienáveis à boa governação (Vaidya, Sajeev, & Callender, 2006). Por isso a 

integração das TIC neste processo são uma mais valia, pois garantem o cumprimento de algumas regras 

essências para o bom funcionamento das compras públicas. 

Existem 4 elementos básicos a cumprir nas compras públicas eletrónicas (“United Nations 

Conference on Trade and Development,” 2004):  

• Propostas online: potenciais licitadores deverão ser capazes de procurar e identificar propostas 

facilmente. As propostas online permitem que os fornecedores tenham acesso em tempo real 

e que o Governo reduza custos de impressão e papel. Formulários de propostas podem estar 

também disponíveis online e ser submetidos eletronicamente ou através de um processo 

automatizado; 

• Faturas eletrónicas: as faturas podem ser enviadas eletronicamente quando os regulamentos 

e os recursos assim o permitam; 

• Pagamentos eletrónicos: transferências de fundos eletrónicas podem requerer a aprovação de 

pagamentos através de assinaturas digitais autenticadas e um sistema de gestão de 

processos; 
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• Integração de processos automatizados: e-procurement End-toEnd (fim a fim ou extremo a 

extremo) requer autorização eletrónica de todos os elementos acima descritos. 

A comunicação eletrónica pode assegurar que os fornecedores interessados tenham acesso às 

propostas. Os avisos das propostas podem ser colocados online num website (ao contrário de as afixar 

num local público ou publicadas num jornal) que se encontra acessível a qualquer momento. Os avisos 

das propostas podem ser agrupados por categorias, de modo a selecionarem apenas aquelas que lhe 

interessa. Há ainda a possibilidade de os avisos serem enviados por e-mail aos fornecedores registados. 

As propostas devem facilitar o registo de licitadores, incluindo os que se encontram longe 

geograficamente. Os Websites e os avisos de propostas devem fornecer informação acerca de todos os 

procedimentos, de maneira a que todos estejam seguros e serão tratados de forma igual (Lopes & Santos, 

2006). 

2.3 Compras públicas eletrónicas em Portugal 

Entende-se por compras públicas eletrónicas, a utilização de meios eletrónicos para as 

comunicações e o processamento das transações, na aquisição de bens e serviços ou na adjudicação 

de obras públicas por instituições governamentais e outros organismos públicos. A contratação pública 

eletrónica melhora consideravelmente a eficiência das aquisições, a gestão global dos contratos públicos 

e o funcionamento dos mercados dos contratos público (Portuguesa, 2010). 

A contratação pública eletrónica apresenta-se como uma das iniciativas mais relevantes do 

governo eletrónico, face ao impacto que esta apresenta no desenvolvimento económico. Ao nível da 

governação, aumenta a concorrência, potencia processos de tomada de decisão mais transparentes, 

combatendo a corrupção; relativamente à administração, reduz a burocracia, permitindo ganhos de 

tempo e de dinheiro (Ferreira, 2015). 

São vários os benefícios associados à adoção das TIC nas práticas de compras públicas (I. Ferreira, 

Amaral, & Algoritmi, 2016): (i) a forma simples e eficiente de compra, permitindo uma redução de custos 

de transação; (ii) a identificação e negociação com fornecedores de uma forma mais eficiente; (iii) a 

automatização de fluxos de trabalho que, posteriormente, poderão ser alargados a toda a cadeia de 

fornecimento e a toda a organização, possibilitando a partilha de informação e integração; (iv) 

processamento de pedidos, acompanhamento e controlo de atividades de aquisição; e (v) transformação 

da forma como uma organização conduz os processos pré-contratuais (Schoenherr & Tummala, 2007; 

Comissão Europeia 2010). 
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De acordo com dados mencionados no Livro Verde (2010), a adesão global aos contratos públicos 

continua fraca, estimada em menos de 5% do valor total dos contratos públicos. Portugal é uma exceção 

a esta fraca utilização, onde a utilização de meios eletrónicos para a realização de todas as etapas da 

contratação pública, inclusive a adjudicação, é obrigatória desde 1 de novembro de 2009 para a maior 

parte das aquisições públicas. Prevêem-se poupanças de 28 milhões de euros por ano (Portuguesa, 

2010). 

 Segundo os dados publicados no portal Base, em setembro de 2017 foram reportados ao portal 

mais 386 contratos que no mês anterior e foram publicados mais 835 anúncios que em setembro de 

2016, o que representou um acréscimo de 8,5% (IMPIC, 2017).  

Para que todas as diretivas associadas à contratação pública fossem cumpridas, foi criado o 

Código dos Contratos Públicos (CCP). Este tem como objetivo simplificar os processos de contratação 

pública através do uso das tecnologias de Informação(República, 2008). São várias as alterações deste 

ao longo dos anos. O decreto-lei nº 111-B/2017 procede à nona alteração ao Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo decreto-lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e transpõe as diretivas europeias nºs 

2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU e 2014/55/EU sobre adjudicação de contratos de 

concessão, contratos públicos e faturas eletrónicas nos contratos públicos. Segundo o governo, esta 

alteração que entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 2018, pretende “simplificar, desburocratizar e 

flexibilizar os procedimentos de formação de contratos públicos”, “aumentar a eficiência da despesa 

pública” e “facilitar o acesso aos contratos públicos” (Diário de Noticias, 2017).  

Segundo Amaral et al. (2003), existe um conjunto de fatores determinantes para a obtenção de 

contratos eletrónicos, são eles: (i) implementar um modelo de Reengenharia do processo de compra 

para obter economias significativas de custos; (ii) alcançar a harmonização dos procedimentos de 

adjudicação de contratos; (iii) a integração de sistemas de compra eletrónicas com sistemas de back-

office; (iv) projetar o processo de negócio.  
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2.4 Plataformas de Compras públicas em Portugal 

Em Portugal têm sido vários os avanços nas práticas de contratação pública eletrónica. Os ganhos 

organizacionais são reconhecidos, nomeadamente no contexto europeu. Apesar de todos os benefícios, 

os custos de adoção de plataformas de compras públicas eletrónicas devem ser tidos em conta. São 

muitos os custos de investimento, custos com as licenças, recursos internos e externos, segurança, 

implementação e manutenção, design de processos, configuração e personalização, treinamento e 

comunicação (Ferreira et al., 2016).   

 As entidades gestoras das plataformas são confiadas pelas entidades adjudicantes, estas 

entidades são um sistema de gestão, que segundo a lei, pode ser uma entidade pública ou privada. Em 

Portugal utiliza-se o modelo privado, assim todas as tarefas de desenvolvimento tecnológico são 

empreendidas por entidades privadas (Ferreira et al., 2016).  

Isto levou a vários tipos de constrangimentos, motivados em alguns casos pelas limitações das 

plataformas, seja por fornecedores, seja pelas entidades adjudicantes (Ferreira et al., 2016).  

Segundo Ferreira et al., (2016) são várias as limitações e constrangimentos associados às 

plataformas de compras públicas: 

• Uma visão restrita da competência organizacional para gerir a compra: Não cobre os pré – 

procedimentos associados ao processo de compra públicas que são consideradas fundamentais 

(verificar o pedido de aptidão, o pedido de autorização para realizar a despesa e a sua 

autorização); 

• Uma visão transversal da competência organizacional para gerir contratos: Algumas das fases 

de formação do procedimento das compras públicas são apoiadas e outras não, como é o caso 

da fase de execução; 

• Uma cultura e frágil aprendizagem organizacional: A falta de colaboradores que trabalham na 

área das compras públicas, numa maneira estratégica e multidisciplinar, baseada nas 

necessidades associadas ao processo de compra; 

• Uma desarticulação entre a legislação e a funcionalidade: As funcionalidades das plataformas 

não estão a ser estrategicamente desenvolvidas para aprimorar a melhoria do desempenho 

organizacional; 

• Soluções tecnológicas: As soluções tecnológicas adotadas apresentam-se como um obstáculo à 

implementação dos níveis desejados de interoperabilidade.  
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Segundo IMPIC (2015), uma plataforma eletrónica é uma infraestrutura tecnológica constituída 

por um conjunto de aplicações, meios e serviços informáticos necessários ao funcionamento dos 

procedimentos eletrónicos de contratação pública nacional. A utilização de plataformas eletrónicas 

permite suportar todos os procedimentos aquisitivos públicos, desde o ajuste direto ao concurso público, 

para todo o tipo de bens, serviços e empreitadas.  

IMPIC (2015), define que as principais funções suportadas pelas Plataformas Eletrónicas são as 

seguintes: 

• O acesso aos procedimentos e às peças do procedimento que tenham sido publicadas; 

• O envio de mensagens através da plataforma eletrónica; 

• O envio de mensagens de correio eletrónico para todos os intervenientes na fase do 

procedimento de formação de contratos públicos em curso, sempre que, nos termos do 

CCP, tal comunicação seja obrigatória; 

• Os pedidos de esclarecimentos e listas de erros e omissões; 

• A submissão de candidaturas, de propostas e soluções; 

• As pronúncias em audiência prévia; 

• As reclamações e as impugnações; 

• A decisão de adjudicação; 

• A entrega de documentos de habilitação; 

• A visualização de todas as todas as mensagens e avisos criados pelas entidades 

adjudicantes a que, nos termos da lei, deva ter acesso.  

É necessária uma licença concedida pelo IMPIC, I.P. para exercer a atividade de gestão e 

exploração, em território nacional, através de plataformas eletrónicas. Assim, quem pretender exercer a 

atividade, deve instruir, junto dos serviços do IMPIC, I.P. um pedido de licenciamento. 

 Há um conjunto de requisitos de acesso à atividade (IMPIC, 2015): 

• A respetiva plataforma eletrónica estar credenciada junto do GNS (Gabinete Nacional de 

Segurança); 

• Possuir idoneidade comercial; 

• Possuir capital próprio, no valor mínimo de 50.000 euros; 

• Ser detentor de seguro de responsabilidade civil, ou garantia financeira ou instrumento 

equivalente que o substitua, no montante mínimo de 150.000 euros por anuidade; 
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• Apresentar um relatório, em modelo próprio do IMPIC, emitido pelos representantes 

legais da empresa gestora quanto à conformidade dos requisitos funcionais e técnicos 

da plataforma eletrónica. 
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2.4.1 Apresentação das plataformas de compras públicas 

Neste momento, em Portugal há 5 plataformas eletrónicas licenciadas. Pode-se observar de 

seguida quais são e quais as principais características que sobressaíram em cada uma delas. 

Plataforma AcinGov: 

Pode aceder-se a esta plataforma através da página Web www.acingov.pt, a plataforma acinGov 

promete apresentar uma solução de compras públicas polivalente, adaptada às necessidades das 

entidades adjudicantes e fornecedores. Na Figura 3 é apresentada a interface da plataforma: 

Pode-se verificar alguns aspetos importantes depois de uma navegação pela plataforma: 

o Permite ao utilizador fazer login, acompanhado com a opção de entrar através do cartão de 

cidadão; 

o As cores dos textos e os fundos são um aspeto favorável; 

o Apresenta uma página relativa aos contactos, apresentando não só um número de telemóvel 

e um email, mas também as moradas correspondentes a 4 escritórios situados em 4 pontos 

do país; 

o Apresenta um campo bem sinalizado para se aderir à plataforma, onde é possível colocar 

os dados da empresa e os dados do utilizador associado a essa mesma empresa; 

o Apresenta uma secção de pesquisa pelos concursos públicos disponíveis bem assinalada; 

o Possuí um link de ajuda onde constam perguntas frequentes. 

Figura 3-Plataforma acinGov, retirado de http://www.acingov.pt 

http://www.acingov.pt/
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A plataforma acinGov também menciona alguns aspetos relativos às suas funcionalidades, entre 

eles:  

o Geração automática das peças dos procedimentos (Relatórios em PDF ou Word de 

Informação de Abertura do procedimento, Ofício convite, Caderno de Encargos e Programa 

de Procedimento, Relatório Preliminar e Relatórios finais, Informação de Adjudicação e 

Minuta do Contrato); 

o Gestão dos limites máximos de adjudicação por órgão competente (com isto pode controlar-

se os limites máximos que cada órgão está autorizado a contratar); 

o Controlo dos limites treinais máximos de adjudicação; 

o Preenchimento automático do anúncio no diário da República eletrónico; 

o Publicação direta dos anúncios no Jornal Oficial da União Europeia; 

o Avaliação e ordenação automática das propostas submetidas; 

o Realização integra de leilões eletrónicos; 

o Gestão da minuta do contrato e da respetiva outorga eletrónica (o sistema garante a 

notificação e envio da minuta do contrato para o adjudicatório diretamente através da 

plataforma eletrónica, permitindo ainda a outorga eletrónica do contrato); 

o O sistema disponibiliza: Gestão de requisitos (mecanismos para criação, submissão e 

análise de pedidos de requisitos), Gestão de procedimentos (mecanismos relativos à fase de 

formação de contrato, nomeadamente, a publicação, submissão e análise de propostas e 

adjudicação), Gestão de contratos (controlo, gestão e execução dos contratos), Gestão de 

encomendas (criação, aprovação, emissão e controlo de encomendas emitidas ao abrigo 

dos contratos celebrados), Registo e Faturação de entregas (Registo e avaliação das entregas 

realizadas, faturação e registo dos pagamentos realizados); 

o Oferece um ambiente prático e intuitivo; 

o Número ilimitado de utilizadores; 

o Acesso à plataforma através de qualquer browser e dispositivo; 

o Autenticação simplificada; 

o Geração automática de peças de procedimento; 

o Integração com DRE e preenchimento automático dos anúncios; 

o Indicadores de performance da sua entidade em tempo real. 

  



26 
 

Plataforma AnoGov: 

Pode aceder-se a esta plataforma através da página https://anogov.com/r5/, promete ser eficiente, 

simples, segura e transparente. Descreve-se como a plataforma online que melhor responde às 

necessidades de contratação pública através da experiência, conjugação dos serviços de alojamento da 

aplicação, suporte técnico aos utilizadores e a manutenção do software. Na Figura 4, pode-se visualizar 

a página inicial da plataforma: 

 

Figura 4-Plataforma anoGov, retirada de https://anogov.com/r5 

Verificam-se alguns aspetos importantes depois de uma navegação pela plataforma: 

o O site permite mudar a linguagem para Inglês; 

o As cores são favoráveis, a fonte e o seu tamanho são boas e o texto é bem legível em todos 

os pontos; 

o Apresenta um menu de pesquisa; 

o Tem um número de apoio técnico e um email para contacto; 

o Dá para pesquisar uma entidade adjudicante através do NIF ou da sua designação; 

o Possuí um campo para registo e para efetuar login; 

o Apresenta um link onde estão todos os concursos públicos a decorrer (Aqui já é possível 

escolher outra língua); 

o Apresenta um link onde se pode ver a lista de entidades adjudicantes, mas só mostra um 

resultado através de um NIF ou de uma designação; 

o Os links estão bem visíveis e em menu; 

https://anogov.com/r5/
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o Possuí um campo dedicado à resolução de problemas com certificados digitais; 

o Campo com perguntas frequentes; 

o Apresenta uma secção dedicada às notícias. 

A plataforma anoGov também menciona alguns aspetos relativos às suas funcionalidades, entre 

eles:  

o Permite receber diariamente no e-mail os concursos públicos a decorrer a nível nacional e 

Europeu, filtrados de acordo com a área de negócios; 

o Apresenta o pacote anosigner, que permite assinar digitalmente os documentos, permite 

assinar vários documentos em simultâneo, várias assinaturas no mesmo documento, 

possibilidade de inserção de carimbo/marca com detalhes de assinatura e apresenta 

compatibilidade com certificados digitais qualificados (Tokens e Smart Cards); 

o Cada entidade possuí uma página própria que pode customizar à sua imagem; 

o Certificados digitais qualificados para acesso a partir de qualquer posto e em qualquer local; 

o Procedimentos criados num único ecrã, com navegação orientada e vários instrumentos 

auxiliadores; 

o Integração com DRE e portal BASE; 

o Mecanismos automáticos e mapas comparativos de avaliação de propostas; 

o Módulo de leilões eletrónicos e negociação; 

o Workflow do procedimento; 

o Módulo de gestão/assinatura de contratos; 

o Relatórios à medida; 

o Notificações via email; 

o Apresenta duas soluções de gestão para o futuro, a FutureDOC e o FutureERP; 

o A anoGov dispõe de uma equipa de consultaria diferenciada e disponível para responder às 

necessidades de formação na área da contratação pública eletrónica; 

o Selos temporais para fornecedores. 
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Plataforma ComprasPT: 

Esta plataforma pode ser acedida através do site https://www2.compraspt.com/ . A Figura 5 ilustra 

a interface da plataforma:  

 

Figura 5-Plataforma ComprasPT, retirada de https://www2.compraspt.com/ 

Alguns aspetos importantes podem ser vistos através de uma navegação pela plataforma: 

o Apresenta 4 idiomas; 

o Número para apoio técnico e email; 

o  Número para esclarecimento de dúvidas na área comercial; 

o Chat online; 

o Possuí um menu para aceder à lista de entidades adjudicantes, onde é possível pesquisar 

através do NIF ou designação; 

o Possuí um menu que leva para uma página com todos os concursos públicos a decorrer; 

o Possuí um registo automático que garante a inscrição imediata e automática em todas as 

plataformas dos clientes de ComprasPT; 

o Campo com perguntas frequentes; 

o Possuí um campo de ajuda para problemas com certificados digitais; 

o Apresenta uma secção com todos os serviços e preços dos mesmos. 

  

https://www2.compraspt.com/
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A plataforma ComprasPT também menciona alguns aspetos relativos às suas funcionalidades, 

entre eles:  

o Selos temporais; 

o Certificados digitais; 

o Serviço de subscrição de concursos públicos, que informa diariamente, sobre todos os 

procedimentos de contratação nacionais e internacionais, publicados em todas as 

plataformas nacionais certificadas; 

o Permite a subscrição do serviço Be First, este serviço oferece as seguintes oportunidades: 

✓ Evidenciar-se, sempre que uma entidade procura fornecedores para convidar para 

procedimentos; 

✓ Promover-se, disponibilizando, automaticamente: catálogos web, campanhas, novos 

produtos e serviços, entre outros; 

✓ Divulgar-se, através da qualidade dos seus produtos e serviços, com a classificação 

atribuída pelas entidades adjudicantes; 

o Permite a subscrição do serviço Fornecedores Plus, o que significa que pode usufruir de 

inúmeras vantagens, entre elas, o atendimento diferenciado por uma equipa especializada; 

o Serviço anosigner, que é uma ferramenta para assinatura digital de documentos em formato 

PDF, articulada com os certificados digitais qualificados. 
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Plataforma Saphety: 

Através da página Web http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement, acede-se à 

plataforma Saphety. Na sua página inicial lê-se que esta plataforma permite que as entidades públicas 

possam gerir todas as fases da contratação num processo eficaz que aumenta a competitividade, reduz 

custos e melhora o negócio. A Figura 6 ilustra a interface da plataforma:  

 

Figura 6-Plataforma Saphety, retirada de http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement 

Através da navegação pela plataforma, verificam-se alguns aspetos importantes: 

o Fonte e tamanho da fonte bastante percetíveis; 

o Texto bem explícito e cores explícitas, apresenta menus bem localizados e destacados; 

o Campos de login e registo bem visíveis; 

o Apresenta um link que redireciona para todos os serviços, onde é possível comprar cada um 

deles e ver informações detalhadas sobre os mesmos; 

o Campo com o logotipo de todas as entidades clientes e com opiniões de alguns desses 

clientes; 

o Apresenta 3 serviços avançados com muitas vantagens, disponíveis para compra, o serviço 

Standard, o serviço Pro, e o serviço Premium; 

o Dá para selecionar 3 idiomas; 

o Apesenta um menu dedicado à apresentação da plataforma; 

o Secção dedicada às noticias; 

o Secção dedicada a vagas de emprego; 

o Centro de suporte; 

http://www3.saphety.com/pt/solutions/public-procurement
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o Secção dedicada aos parceiros, onde é possível sugerir-se como parceiro preenchendo 

alguns campos obrigatórios. 

A plataforma Saphety também menciona alguns aspetos relativos às suas funcionalidades, entre 

eles:  

o Permite o login nas 3 plataformas, SaphetyGov, SaphetyBuy e SaphetyDoc; 

o Disponibiliza às entidades públicas uma forma rápida de comunicar com os milhares de 

fornecedores. É possível manter um registo de todas as propostas e selecionar as que melhor 

se adaptam a cada uma; 

o Todos os procedimentos são enviados automaticamente para o portal de contratos públicos; 

o A solução de contratação da Saphety proporciona métodos intuitivos para apresentação de 

relatórios e para efetuar análises comparativas, sendo assim mais fácil de avaliar o 

procedimento e tomar uma decisão; 

o A Saphety permite que os utilizadores adicionem uma assinatura digital. As assinaturas 

podem ser visualizadas no documento, garantindo a sua legalidade, autenticidade da 

informação e das entidades dos assinantes; 

o A entidade pública pode exportar relatórios para efetuar a supervisão e revisão dos 

procedimentos. A exportação da informação pode ser efetuada diretamente a partir do 

procedimento através do canal de “fluxo”; 

o Selos temporais, com 3 serviços, light, profissional e unlimited; 

o Permite que as empresas possam intercambiar documentos como ordens de compra, guias 

e faturas com clientes e fornecedores, cumprindo todos os requisitos legais; 

o A solução de apresentação da Saphety aborda os requisitos dos emissores de faturas. Ajuda 

a reduzir custos de faturação e melhora a oferta de serviços, enquanto reduz também as 

tarefas que requerem intervenção humana; 

o A solução de compras da Saphety permite que as entidades, publicas ou privadas, possam 

gerir de forma simples e eficaz, com total segurança e transparência, todas as fases de 

contratação, potenciando a competitividade, redução de custos e a concretização de 

melhores negócios; 

o A solução de sincronização da Saphety proporciona aos clientes um catálogo flexível para 

dados e media. Funciona através de uma rede comum de dados (catálogo eletrónico de 

dados) certificada. 
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Plataforma VORTAL 

A plataforma de compras públicas Vortal, pode ser acedida através da página Web 

http://pt.vortal.biz/, esta plataforma intitula-se como a plataforma líder de contratação pública em 

Portugal. Na figura 7 visualiza-se a interface da plataforma: 

 

Figura 7-Plataforma Vortal, retirada de http://pt.vortal.biz/ 

Alguns aspetos importantes são identificados, depois de uma navegação pela plataforma: 

o Fundo e cores atrativas; 

o Possuí um número de contacto e um email; 

o Dá para efetuar login e efetuar um registo da empresa onde é necessário preencher alguns 

campos; 

o Possuí um manual online de utilização para a resolução de incidências técnicas relacionadas 

com o registo ou utilização da plataforma; 

o Apresenta demasiado marketing, está organizado apesar de toda a informação; 

o Os links apresentam-se bem visíveis e com estrutura em menu; 

o O texto é legível, o seu tamanho e a fonte são bons; 

o Informa o utilizador sobre o assunto da página; 

o Possuí um campo dedicado a perguntas frequentes, separadas por 5 menus, um dedicado 

à plataforma, outro dedicada à contratação pública, outro dedicado aos fornecedores, outro 

aos certificados digitais e outro a selos temporais; 

o Possuí uma secção dedicada às noticias e opiniões sobre a plataforma, bem como conteúdos 

de interesse, relatórios e whitepapers, legislação e um glossário de contratação pública.  

http://pt.vortal.biz/
http://pt.vortal.biz/
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A plataforma Vortal também menciona alguns aspetos relativos às suas funcionalidades, entre 

eles:  

o Acesso aos procedimentos e às peças do procedimento que tenham sido publicadas; 

o Envio de mensagens através da plataforma eletrónica; 

o Envio de mensagens de correio eletrónico; 

o Submissão de candidaturas, de propostas e de soluções; 

o Pronuncias em Audiência prévia; 

o Visualização de todas as mensagens e avisos criados pelas entidades adjudicantes a que, 

nos termos da lei, deva ter acesso; 

o A vortal apresenta uma solução VORTALconnect, que permite integrar os ERPs utilizados 

pelos clientes com a plataforma; 

o A plataforma garante, mediante o uso de selos de validação cronológica (Time Stamp) e de 

certificados digitais, utilizados nos processos de contratação efetuados na plataforma, a 

implementação de controlos que garantem que apenas os membros do júri, definidos pela 

entidade adjudicante, tem acesso às propostas no dia e hora fixada; 

o Apresenta um serviço de acesso universal, ou seja, permite às empresas fornecedoras das 

entidades públicas registar utilizadores ilimitados e responder aos procedimentos publicados 

na plataforma. O acesso universal não permite aceder aos mercados privados da Vortal, 

especialmente às consultas para compra e orçamento. Para aceder a estas consultas é 

necessário subscrever um dos serviços avançados Smart ou Best; 

o Apresenta um serviço de catálogo eletrónico, que através de uma palavra-chave ou um nome 

de um produto, permite aceder diretamente aos produtos; 

Toda a informação relativa a formação de contratos públicos preenchida nas plataformas eletrónicas 

é transmitida ao portal dos Contratos Públicos, devendo garantir a sua interligação com o portal Base, 

quer em termos técnicos, quer no que respeita ao cumprimento das regras de sincronismo necessárias 

à transferência dos dados (IMPIC, 2015).  
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2.4.2 Requisitos de Interligação das plataformas com o portal BASE 

 As plataformas eletrónicas passaram a ter um papel fundamental no processo das compras 

públicas desde a desmaterialização dos procedimentos de contratação pública e consequentemente a 

utilização dos meios eletrónicos para a formação dos contratos (Portal Base, 2016).   

Todas as especificações que definem com pormenor como se processa a interligação das 

plataformas eletrónicas com o portal BASE estão presentes no documento “Requisitos de interligação 

das plataformas eletrónicas de contratação pública com o portal BASE”, do ano de 2017. O documento 

consiste na definição de regras e dos requisitos relativos à interligação com o portal, de forma a que toda 

a informação sobre a formação dos contratos públicos possa vir a ser integrada no portal BASE. 

De acordo com os termos do n.º 1 do artigo 25.º da Portaria n. º701-G/2008, de 29 de julho, 

as plataformas eletrónicas devem transmitir ao portal BASE os seguintes blocos de dados, quando 

aplicáveis: 

a) Ficha de envio dos convites, cujo elenco de dados consta do anexo II da portaria 

mencionada; 

b) Ficha de abertura das candidaturas, cujo elenco de dados consta do anexo III da portaria 

mencionada; 

c) Ficha de abertura das soluções, cujo elenco de dados consta do anexo IV da portaria 

mencionada; 

d) Ficha de abertura de propostas, cujo elenco de dados consta do anexo V da portaria 

mencionada; 

e) Ficha de habilitação do adjudicatário, cujo elenco de dados consta do anexo VI da 

portaria mencionada; 

De acordo com os termos do artigo 2.º da Portaria n.º 701-E/2008, de 29 de julho, as 

plataformas eletrónicas devem transmitir ao portal BASE os seguintes blocos de dados, quando 

aplicáveis: 

a) Bloco técnico de dados, cujo elenco de dados consta do anexo I da portaria mencionada; 

b) Relatório de formação de contrato, cujo elenco de dados consta do anexo II da portaria 

mencionada; 

c) Relatório de contratação, cujo elenco de dados consta do anexo II da portaria 

mencionada; 



35 
 

d) Relatório de execução de contrato, cujo elenco de dados consta do anexo IV da portaria 

mencionada; 

e) Relatório final de obra, cujo elenco de dados consta do anexo V da portaria mencionada; 

f) Relatório sumário anual, cujo elenco de dados consta do anexo III da portaria 

mencionada; 

Os blocos acima referidos devem ficar associados a um procedimento, o seu identificador é 

fornecido pelo BASE, no momento de criação do procedimento ou através da sua pesquisa. 

Para além dos blocos acima referidos, também se encontra implementado um bloco de dados 

para a comunicação de incrementos de 15% do preço contratual, nomeadamente modificações 

contratuais. 

Para qualquer uma das fichas previstas, é necessário um identificador do procedimento a que 

dizem respeito, possuído pela plataforma eletrónica. Esse identificador é gerado no BASE e é devolvido 

pelo serviço de criação de procedimento, quando o procedimento é criado pela própria plataforma, ou 

obtido através dos serviços de pesquisa de procedimentos existentes, quando o procedimento é criado 

pela publicação de um anúncio no Diário da República.  

O BASE usa a Plataforma de Interoperabilidade da AP (iAP), da AMA, Agência para a 

Modernização Administrativa, para a comunicação com as plataformas eletrónicas, que implementa o 

mecanismo de autenticação entre as plataformas eletrónicas e o BASE. 

 2.4.2.1 Descrição dos processos de criação, pesquisa e envio 

Para a descrição dos processos de criação, pesquisa e envio, utilizou-se o UML, estes 

especificam os processos de criação e pesquisa de procedimentos, bem como o envio de fichas.  

Segue-se em baixo um exemplo de criação de um procedimento, é necessário a plataforma estar 

autenticada na AMA. Após a autenticação, a plataforma poderá invocar o serviço de criação de 

procedimento, que tornará o identificador do procedimento criado.  
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Figura 8- Diagrama da criação de um procedimento retirado do documento “Requisitos de interligação das plataformas 
eletrónicas de contratação pública com o portal BASE”. 

No exemplo seguinte demonstra-se como é efetuado o processo de pesquisa de um 

procedimento, este pode ser efetuado usando um dos serviços existentes para o efeito. O serviço 

retornará o identificador do procedimento encontrado.  

 Figura 9- Diagrama do processo de pesquisa de um procedimento, retirado do documento “Requisitos de 
interligação das plataformas eletrónicas de contratação pública eletrónica com o portal BASE. 



37 
 

Para enviar uma ficha, a plataforma autenticada na AMA deve invocar o serviço de envio da ficha 

pretendida, sabendo o identificador do procedimento ao qual está associado. No final é retornado o 

resultado do envio. Podemos observar esse processo na figura 10: 

 

Para poder submeter qualquer uma das cinco fichas acima referidas (alínea a) a e)) neste 

documento, a plataforma eletrónica terá de obter o identificador do procedimento ao qual pretende 

associar a ficha em causa. No caso de já possuir esse identificador, poderá utilizá-lo diretamente, caso 

não possua esse identificador, existem as seguintes formas de o obter: 

• Utilizando o serviço de criação de procedimento, caso este ainda não exista no BASE; 

• Pesquisando pelo procedimento, com recurso aos serviços disponibilizados para o 

efeito, nos casos em que o procedimento já esteja registado no BASE; 

Com o identificador em sua posse, a plataforma eletrónica pode então utilizar os serviços de 

envio de fichas para proceder ao seu registo no BASE. 

  

Figura 10- Diagrama do envio de uma ficha, retirado do documento “Requisitos de interligação das 
plataformas eletrónicas de contratação pública com o papel BASE. 
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 2.4.2.2 Requisitos funcionais e técnicos 
 

É necessário o cumprimento de um conjunto de requisitos funcionais e técnicos para que a 

plataforma eletrónica possa interagir com o BASE: 

• A plataforma eletrónica tem de estar certificada pelo CEGER (Centro de Gestão da 

Rede Informática do Governo); 

• A aplicação cliente usada pela plataforma eletrónica tem de ter acesso ao endereço 

onde os serviços do BASE se encontram expostos na AMA; 

• A plataforma eletrónica tem de cumprir os requisitos de interligação da Plataforma 

de Interoperabilidade da AP (iAP) da AMA; 

• A aplicação cliente da plataforma eletrónica deverá consumir os serviços de acordo 

com a descrição técnica (WSDL) publicada pela AMA. 

2.4.2.3 Serviços Disponibilizados 
 

Os serviços de interligação com as plataformas eletrónicas permitem o envio dos seguintes 

blocos de dados, das plataformas eletrónicas para o BASE: 

• Criação de Procedimento; 

• Ficha de Envio de Convites; 

• Ficha de Abertura de Candidaturas; 

• Ficha de Abertura de Soluções;  

• Ficha de Abertura de Propostas;  

• Ficha de Habilitação do(s) Adjudicatário(s); 

• Bloco técnico de dados; 

• Relatório de formação de contrato; 

• Relatório de contratação; 

• Relatório de execução de contrato;  

• Relatório final de obra; 

• Modificações contratuais; 

• Relatório sumário anual; 

Para além destes serviços também se encontram disponíveis serviços que permitem a obtenção 

do identificador dos procedimentos previamente criados no BASE. 
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2.4.3 Portal BASE 

O portal BASE é o portal dos contratos públicos. Serve para comunicar a informação sobre todos 

os contratos celebrados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos. Toda a informação seguinte foi 

retirada do Portal BASE, associado à página Web http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage.  

O Código dos Contratos Públicos regula os procedimentos obrigatórios para a formação de 

contratos públicos e estabelece ainda um regime aplicável à execução dos mesmos. 

Através do BASE é possível entrar no sistema de informação que avalia e monitoriza a 

contratação de obras públicas em Portugal: o Observatório de Obras Públicas. 

O portal é um espaço de diálogo com os intervenientes num contexto público, mas também com 

o cidadão. As bases de dados ligadas ao portal são alimentadas, permanentemente, pela informação 

transmitida a partir do Diário da República Eletrónico, das plataformas eletrónicas de contratação pública 

e das entidades adjudicantes. Toda a informação introduzida é analisada e tratada, podendo servir de 

base ao desenvolvimento de estudos e análises estatísticas. 

O portal assume várias funções:  

a) Centraliza a informação mais importante sobre os contratos públicos celebrados; 

b) Publica, entre outros, o lançamento de concursos e de outros procedimentos de contratação, 

a celebração de contratos e eventuais sanções aplicadas por infrações ao CCP; 

c) Divulga conteúdos técnicos e legislação relevante; 

d) Aproxima as instituições do cidadão, na medida em que estimula a observação e o 

conhecimento da despesa pública efetuada. 

Todo o processo de contratação deve utilizar meios totalmente eletrónicos, por isso é necessário 

haver entidades e ambientes que suportem todo o esse processo, assumindo diversas funções.  

São apresentadas de seguida todas as entidades e ambientes relacionados com o processo de 

contratação: 

• IMPIC (Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P.): é a 

entidade gestora do Portal dos Contratos Públicos e do Observatório das Obras Públicas. 

É a entidade licenciadora, de monitorização e fiscalizadora das plataformas eletrónicas 

de contratação públicas; 

http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage
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• eSPap (Entidade de Serviços Partilhados da AP, I.P.): é a entidade gestora do Sistema 

Nacional de Compras Públicas; 

• GNS (Gabinete Nacional de Segurança): é a entidade credenciadora das plataformas 

eletrónicas de contratação pública e dos respetivos auditores de segurança; 

• INCM (Imprensa Nacional – Casa da Moeda): é a entidade responsável pelas publicações 

no Diário da República Eletrónico e no Jornal Oficial da União Europeia. Após a 

publicação, a INCM remete ao portal, através de um processo eletrónico, os anúncios 

de lançamento de concursos e de despachos e deliberações que dão origem a processos 

de contratação ao abrigo do regime excecional previsto no Decreto-Lei nº 34/2009, de 

6 de fevereiro; 

• Plataforma Eletrónica de Contratação Pública: meio ou aplicação informática onde, de 

forma eletrónica e desmaterializada, decorre a tramitação dos procedimentos para a 

formação de um contrato público. À medida que os procedimentos se desenrolam, as 

plataformas devem enviar, ao portal BASE, informação sobre os concorrentes e sobre o 

contrato público a celebrar; 

• Entidades Adjudicantes: o CCP define quem são as entidades adjudicantes. Os contratos 

celebrados por estas entidades são concursos públicos. As entidades adjudicantes 

conduzem e decidem o procedimento de formação de contrato e são responsáveis por 

introduzir, no portal, informação sobre os contratos públicos celebrados; 

• Entidades Adjudicatárias: titular da proposta que foi objetivo de adjudicação e 

corresponde à entidade com quem a entidade adjudicante celebra um contrato público. 

A entidade adjudicatária participa no procedimento de formação de contrato que decorre 

nas Plataformas Eletrónicas, através da apresentação de candidaturas, propostas ou 

soluções (em função do tipo de procedimento) e da apresentação dos documentos de 

habilitação que comprovam os requisitos exigidos para poder celebrar o contrato. A 

informação é enviada ao BASE pelas Plataformas Eletrónicas. 
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2.4.4 iAP – Plataforma de Interligação 

A plataforma de interligação faz parte da plataforma de Interoperabilidade, esta proporciona um 

método fácil e integrado de disponibilização de serviços eletrónicos transversais, é uma peça fundamental 

no processo de modernização administrativa. 

 Os seus princípios, centrados no cidadão são (AMA, 2011) : 

• Criar mecanismos de autenticação forte e gestão de entidades para, de uma forma segura, 

facilitarem a identificação do cidadão perante as entidades que se encontram integradas na 

Plataforma de Interoperabilidade. Este objetivo é atingido recorrendo ao fornecedor de 

autenticação; 

• Permitir de forma fácil e integrada a disponibilização de serviços eletrónicos transversais 

centrados no cidadão; 

• Garantir ao cidadão e à AP a privacidade, confidencialidade e segurança dos dados; 

• Assegurar os mecanismos necessários de forma a controlar as transações, qualidade da 

informação e transparência nos processos de negócio suportados na plataforma de integração; 

• As entidades que desejam utilizar a plataforma têm que efetuar um registo, processo que é 

iniciado através de um contacto com a AMA. 

Existe um catálogo de serviços, onde pode ser consultada uma lista de serviços já disponíveis para 

subscrição por entidades registadas na Plataforma de Integração. 

Para além da Plataforma de Integração possibilitar o consumo de serviços, também permite que as 

entidades interessadas possam fornecer os seus serviços a terceiros. 

 A sua utilização apresenta diversas vantagens (AMA, 2011): 

• Permite aceder a um conjunto variado de serviços fornecidos por diversas entidades através de 

um único ponto de acesso ao invés de diversas ligações ponto a ponto; 

• Possuí uma credencial de acesso única para aceder a informação de diversas entidades; 

• Apresenta maior segurança nas ligações através do método de autenticação seguro; 

• Deve ser um ponto de contacto preferencial para comunicação com outras entidades; 

• Garante a fiabilidade no fornecimento de serviços através da memorização permanente; 

• Assegura assistência técnica efetuada por uma equipa técnica dedicada. 
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Os serviços disponibilizados pela Plataforma de Integração utilizam o Modelo de Dados Canónico 

(MDC). O MDC assume-se como um ponto de referência na comunicação de dados entre várias entidades 

que subscrevam os serviços da iAP. A utilização deste modelo visa normalizar a troca de dados entre a 

plataforma e as entidades, para que todos “falem na mesma língua”. 

2.5 Usabilidade  

Este capítulo tem como objetivo dar a conhecer o conceito da usabilidade, da perspetiva de vários 

autores, expor a sua importância na Internet e quais os métodos de avaliação existentes. 

A Web tornou-se acessível a todas as pessoas e conta com uma grande variedade de aplicações. 

Mas essa popularidade toda não quer dizer que os utilizadores estejam completamente satisfeitos. 

À medida que o tempo passa, a usabilidade é uma área de estudo cada vez mais importante para 

a Web, isto acontece porque a quantidade de informação disponíveis na Internet cresce 

exponencialmente. Cada vez mais é necessário facilitar a decisão de escolha e melhorar a experiência 

do utilizador com o dispositivo (Romani, 2003). 

A Usabilidade é o termo usado para descrever a qualidade do uso de uma interface. Quando a 

usabilidade é levada em conta durante o processo de desenvolvimento de interfaces Web, podem ser 

eliminados vários problemas como por exemplo, reduzir o tempo de acesso à informação, tornar 

informações facilmente disponíveis aos utilizadores e garantir a satisfação dos utilizadores. De um modo 

geral a usabilidade é um critério final para que o utilizador adquira um software ou visite regularmente 

um Web site (Winckler & Pimenta, 2002). 

Para Nielsen (1994), a usabilidade é uma preocupação estreita em relação à questão de 

aceitabilidade do sistema, que basicamente é a questão de saber se um sistema é bom o suficiente para 

satisfazer todas as necessidades e requisitos do utilizador. O sistema pode ser dividido em duas 

categorias, utilidade e usabilidade. A utilidade é a questão de saber se o sistema pode fazer o que é 

necessário e a usabilidade é a questão de quão bem, os utilizadores podem usar essa funcionalidade.  

A Figura 11 ilustra um modelo simples de aceitabilidade, em que a usabilidade se sobressai num 

desenvolvimento de um projeto (Nielsen, 1994): 
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Figura 11- Modelo dos atributos da aceitabilidade de um sistema,(retirada de (Nielsen, 1994: página 25)). 

A usabilidade aplica-se a todos os aspetos de um sistema com o qual um humano pode interagir, 

incluindo procedimentos de instalação e manutenção. Tem múltiplos componentes e tradicionalmente 

está associada aos seguintes atributos (Nielsen, 1994): 

• Capacidade de aprendizagem; 

• Eficiência; 

• Memorabilidade; 

• Baixa taxa de erros; 

• Satisfação. 

Nielsen também desenvolveu o modelo “The stages of the usability engineering lifecycle”, este 

modelo do ciclo de vida da engenharia da usabilidade, enfatiza que não se deve apressar no design de 

um sistema. A maneira menos dispendiosa para a usabilidade influenciar um produto é fazer o máximo 

possível antes de iniciar um projeto, para não ser necessário alterar o design para cumprir com as 

recomendações da usabilidade.  Trabalhar a usabilidade antes do sistema ser projetado, pode tornar 

possível o desenvolvimento de recursos desnecessários. Para isso não acontecer pode fazer-se uma 

pesquisa de mercado. Os seus estágios são (Nielsen, 1994): 

1. Conhecer o utilizador 

a) Características individuais do utilizador; 

b) As tarefas atuais e desejadas do utilizador; 

c) Análise funcional; 

d) A evolução do utilizador e do trabalho; 

2. Análise competitiva; 
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3. Definição de metas de usabilidade 

a) Análise do impacto financeiro; 

4. Design paralelo; 

5. Projeto participativo; 

6. Projeto coordenado da interface total; 

7. Aplicar diretrizes e análise heurística; 

8. Prototipagem; 

9. Testes empíricos; 

10. Design iterativo; 

a) Razão do projeto de captura; 

11. Recolher feedback do uso. 

Segundo o Guia da Usabilidade para as entidades da AP (Luiz, Silva, & Horizonte, 2016), é 

necessário seguir os princípios gerais da usabilidade e design de interface, são eles: 

• A informação deve ser disponibilizada ao utilizador de forma clara (não fazer o utilizador 

pensar); 

• A página deve ter um bom desempenho de forma não dissuadir o utilizador de a utilizar; 

• Captar a atenção do utilizador; 

• Informar o utilizador do assunto da página; 

• Utilização de texto claro; 

• Valorização da simplicidade; 

• Comunicação visual adequada à mensagem; 

• Testar todo o fluxo para avaliar a sua eficácia. 

Um dos aspetos mais importantes para a determinação do que é um problema de usabilidade é 

conhecer bem os utilizadores da aplicação. É difícil generalizar e descrever todos os tipos possíveis de 

problemas de usabilidade que podem ser encontrados. Contudo, pode-se identificar alguns fatores a 

serem observados para a determinação de um problema de usabilidade, são eles (Winckler & Pimenta, 

2002): 

• Desempenho do utilizador durante a tarefa: a observação da realização da tarefa pelo 

utilizador permite verificar se a tarefa foi concluída, qual o tempo de conclusão da mesma 

e se houve erros durante a sua realização; 
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• Satisfação subjetiva do utilizador: se o utilizador se encontrar satisfeito, o efeito de eventuais 

problemas é minimizado: 

• Correspondência com os objetivos do utilizador: independentemente das tarefas suportadas 

pelo sistema, verifica-se se os objetivos do utilizador foram alcançados; 

• Adequação a padrões: grande parte do conhecimento sobre usabilidade é organizado na 

forma de normas e recomendações ergonômicas tais como as definidas pela ISO9241. 

Não se espera que a usabilidade estabeleça o seu valor de forma isolada, mas que seja um dos 

contributos complementares para um projeto de qualidade que não se concentre apenas em 

características e atributos dos sistemas mas também no que acontece quando os sistemas são utilizados 

(A.I. Martins et al., 2012). 

2.5.1 Acessibilidade  

A acessibilidade e a usabilidade são conceitos que estão relacionados, ambos procuram melhorar 

a satisfação e a eficiência do uso da interface. No entanto a acessibilidade diz respeito a uma população 

muito mais ampla e genérica (Winckler & Pimenta, 2002). 

Segundo o Guia da usabilidade disponibilizado pela AMA (Agência para a Modernização 

Administrativa), as diferenças e relações entre a Usabilidade e a Acessibilidade são as seguintes (Luiz et 

al., 2016): 

• Um site que é construído com acessibilidade máxima beneficia todos os utilizadores e não 

apenas os que são portadores de alguma deficiência; 

• A acessibilidade é um subconjunto de usabilidade; 

• Uma página de internet não é utilizável a não ser que seja acessível; 

• Sem acessibilidade não existe usabilidade, mas existe acessibilidade sem usabilidade. 

A acessibilidade é usada para descrever problemas de usabilidade encontrados por utilizadores com 

necessidades especiais, como por exemplo, utilizadores com algum tipo de dificuldade auditiva ou visual. 

Acessibilidade implica tornar a interface utilizável por qualquer pessoa, independentemente de alguma 

dificuldade física, sensorial, cognitiva, condição de trabalho ou barreiras tecnológicas (Winckler & 

Pimenta, 2002).  

Existem um conjunto de Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdos Web (WCAG 2.0) que 

abrangem um vasto conjunto de recomendações que têm como objetivo tornar todo o conteúdo Web 

mais acessível a um maior número de pessoas com incapacidades. Seguir estas diretrizes fará também 
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com que o conteúdo Web se torne mais usável aos utilizadores em geral. Para isso é necessário seguir 

os seguintes princípios (Chisholm, Vanderheiden, & Jacobs, 2001): 

• Princípio 1: Percetível - A informação e os componentes da interface de utilizador têm de 

ser apresentados de forma a que os utilizadores as possam percecionar. 

 

o Diretriz 1.1 Alternativas em Texto: Fornecer alternativas em texto para todo o conteúdo 

não textual de modo a que o mesmo possa ser apresentado de outras formas, de acordo 

com as necessidades dos utilizadores, como por exemplo: caracteres ampliados, braille, 

fala, símbolos ou uma linguagem mais simples. 

o Diretriz 1.2 Média Dinâmica ou Contínua: Fornecer alternativas para conteúdo em 

multimédia dinâmica ou temporal. 

o Diretriz 1.3 Adaptável: Criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes formas 

(por ex., um esquema de página mais simples) sem perder informação ou estrutura. 

o Diretriz 1.4 Distinguível: Facilitar aos utilizadores a audição e a visão dos conteúdos 

nomeadamente através da separação do primeiro plano do plano de fundo. 

 

• Princípio 2: Operável - Os componentes da interface de utilizador e a navegação têm de ser 

operáveis. 

 

o Diretriz 2.1 Acessível por Teclado: Fazer com que toda a funcionalidade fique disponível 

a partir do teclado. 

o Diretriz 2.2 Tempo Suficiente: Proporcionar aos utilizadores tempo suficiente para lerem 

e utilizarem o conteúdo. 

o Diretriz 2.3 Convulsões: Não criar conteúdo de uma forma que se sabe que pode causar 

convulsões. 

o Diretriz 2.4 Navegável: Fornecer formas de ajudar os utilizadores a navegar, localizar 

conteúdos e determinar o local onde estão. 

 

• Princípio 3: Compreensível - A informação e a utilização da interface de utilizador têm de 

ser compreensíveis. 

 

o Diretriz 3.1 Legível: Tornar o conteúdo textual legível e compreensível. 

o Diretriz 3.2 Previsível: Fazer com que as páginas Web apareçam e funcionem de forma 

previsível. 

o Diretriz 3.3 Assistência na Inserção de Dados: Ajudar os utilizadores a evitar e a corrigir 

os erros. 

 

• Princípio 4: Robusto - O conteúdo deve ser suficientemente robusto para ser interpretado 

de forma fiável por uma ampla variedade de agentes de utilizador, incluindo as tecnologias 

de apoio. 

 

o Diretriz 4.1 Compatível: Maximizar a compatibilidade com os agentes de utilizador 

atuais e futuros, incluindo as tecnologias de apoio.  
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2.5.2 Métodos para avaliação da usabilidade 

Existem vários métodos para avaliar a usabilidade. Enquanto uns utilizam dados de utilizadores, 

outros contam com especialistas na área da usabilidade. Os modelos que se baseiam em dados de 

utilizadores reais são designados por modelos empíricos, os modelos que se baseiam na análise do 

sistema ou produto por especialistas na área da usabilidade são chamados modelos analíticos (Ana 

Isabel Martins, Queirós, Rocha, & Santos, 2013). 

Dentro dos modelos de avaliação analíticos temos os métodos de inspeção, estes são caracterizados 

por empregarem especialistas em usabilidade. Consiste no uso da interface em busca de possíveis 

problemas de usabilidade, como por exemplo a avaliação heurística. Já os métodos com a participação 

dos utilizadores (métodos empíricos) são caraterizados pelo recurso a questionários ou observação direta 

ou indireta sobre a utilização da interface, como por exemplo testes com o utilizador, questionários e 

análise de arquivos de log. Outros métodos utilizados podem ser focus group e classificação de cartões 

(card sorting), estes também são utilizados para saber as expectativas e necessidades em relação à 

interface (Winckler & Pimenta, 2002). 

A avaliação heurística é um método tradicional de avaliação de usabilidade, foi desenvolvido por 

Nielsen (1993) e consiste da inspeção sistemática da interface do utilizador com relação à sua 

usabilidade (Winckler & Pimenta, 2002). Esta avaliação é feita observando uma interface e tentar chegar 

a uma opinião sobre o que é bom e o que é mau na interface (Nielsen, 1994).  

Há 10 princípios básicos a seguir para guiar a avaliação heurística, são eles (Nielsen, 1994): 

• Diálogos simples e naturais: os diálogos não devem conter informações que são irrelevantes 

ou raramente úteis. Toda a informação extra num diálogo compete com a informação 

relevante e diminui a sua visibilidade. Toda a informação deve aparecer de forma natural e 

lógica; 

• Falar a linguagem do utilizador: a linguagem deve estar clara, com palavras, frases e 

conceitos que o utilizador esteja familiarizado e não numa linguagem orientada ao sistema; 

• Minimizar a sobrecarga de memória do utilizador: para facilitar a utilização deve ser 

apresentado ao utilizador um pequeno número de recomendações, quando o número de 

recomendações é grande, o utilizador terá de aprender/lembrar de todas e isso não é bom; 

• Consistência: os utilizadores não se devem perguntar se diferentes palavras, situações ou 

ações significam o mesmo; 
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• Feedback: o sistema deve sempre manter os utilizadores informados sobre o que está a 

acontecer, através de um feedback adequado no prazo razoável; 

• Saídas claramente marcadas: os utilizadores normalmente escolhem as funções do sistema 

por engano e necessitam de uma “saída de emergência” claramente marcada para deixar 

o estado indesejado; 

• Atalhos: geralmente não são vistos pelos novos utilizadores, podem acelerar a interação do 

utilizador experiente, de modo a que o sistema possa atender a ambos; 

• Boas mensagens de erro: devem estar expressas numa linguagem simples (não códigos), 

indicam com precisão o problema e sugerem uma solução construtiva; 

• Prevenir erros: melhor que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que impede 

que ocorra um problema.  

• Ajuda e Documentação: mesmo que o sistema possa ser usado sem documentação, pode 

ser necessário fornecer ajuda e documentação. Qualquer informação deve ser fácil de 

aceder.  

A avaliação heurística normalmente necessita de 3 a 5 avaliadores. Cada avaliador deve realizar a 

sua inspeção individualmente e somente depois podem comunicar entre si. Cada avaliação pode durar 

entre uma e duas horas. O resultado da avaliação é uma lista de problemas de usabilidade, indicando 

quais os princípios violados e qual o grau do problema. É um método simples, a sua eficiência reside na 

capacidade dos avaliadores de reconhecer os problemas de usabilidade. Qualquer pessoa pode ser 

treinada para a utilização deste método, apesar dos resultados serem mais precisos com avaliadores 

experientes (Winckler & Pimenta, 2002).  

 Dentro dos modelos empíricos temos o conjunto de técnicas que se baseia em perguntar ao 

utilizador a sua opinião sobre a interface. As técnicas de inquérito podem ser úteis na obtenção de 

detalhes no que diz respeito á visão da interface por parte do utilizador. A melhor maneira de descobrir 

como o sistema atende aos requisitos do utilizador é “perguntar ao utilizador”. A vantagem destes 

métodos é que eles obtêm o ponto de vista do utilizador diretamente e podem resolver problemas que 

não foram considerados pelo designer. Estes métodos são relativamente simples e baratos, mas as 

informações obtidas podem ser mais racionais do que precisas, no entanto, estes métodos fornecem 

material para complementar outros métodos. Existem dois tipos principais desta técnica, as entrevistas 

e os questionários (Marchetti & Pampaloni, 2012).   
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 A entrevista aos utilizadores sobre a sua experiência com o sistema, fornece uma forma direta e 

estruturada de reunir informação. Uma entrevista normalmente segue uma abordagem top-down, ou 

seja, começa com uma questão geral sobre uma tarefa e pode progredir para perguntas mais importantes 

para aspetos elaborados da resposta do utilizador. Estas entrevistas podem ser eficazes para uma 

avaliação de alto nível, particularmente na obtenção de informação sobre as preferências, impressões e 

atitudes dos utilizadores. Para ser o mais eficaz possível, a entrevista deve ser planeada com um conjunto 

de questões centrais preparadas. Isto ajuda a garantir uma certa consistência entre as entrevistas dos 

diferentes utilizadores (Marchetti & Pampaloni, 2012). 

 Os questionários são menos flexíveis do que as entrevistas pois as questões são fixas. Um dos 

pontos a favor dos questionários é que abrangem um maior número de utilizadores, leva menos tempo 

para realizar e pode ser analisado mais rigorosamente. Estes podem ser realizados em vários pontos do 

projeto, inclusive durante a recolha de requisitos, análise de tarefas e avaliação, para obter informações 

sobre as necessidades, preferências e experiência do utilizador. O primeiro ponto que o avaliador deve 

estabelecer é o objetivo do questionário. Também é útil definir como é que as respostas ao questionário 

devem ser analisadas (Marchetti & Pampaloni, 2012).  

 Há vários tipos de perguntas que podem ser incluídas no questionário (Marchetti & Pampaloni, 

2012): 

• Gerais: incluem perguntas básicas como a idade, sexo, profissão, entre outras. Também podem 

incluir perguntas sobre a experiência do utilizador; 

• Resposta aberta: servem para o utilizador expressar a sua opinião. São úteis para reunir 

informações gerais subjetivas, mas são difíceis de analisar. Podem identificar erros ou fazer 

sugestões que não foram consideradas pelo designer; 

• Escala: pedem ao utilizador que avalie determinado campo numa escala numérica, normalmente 

corresponde a uma medida de acordo ou desacordo e pode variar de escalas de 1 a 3, 1 a 5, 

ou 1 a 10; 

• Escolha múltipla: O entrevistado recebe uma escolha de respostas e pode selecionar apenas 

uma das opções. São bastante úteis para coletar informações sobre experiências anteriores do 

utilizador; 

• Classificação: normalmente surgem como uma lista, são úteis para indicar a preferência do 

utilizador.  
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 Segundo Barboza, Nunes, & Sena (2000), quando avaliamos a usabilidade de um produto é 

dada ênfase à sua otimização. As autoras com base na norma ISSO 9241, afirmam que há três maneiras 

de medir diretamente a usabilidade de um produto: 

• Pela análise das características requeridas num contexto específico de uso; 

• Pela análise do processo de interação; 

• Pela análise da eficácia e eficiência que resulta do uso de um produto.  

Dessa forma, as autoras propõem uma figura com a estrutura da usabilidade, ressaltando que é 

preciso identificar objetivos e decompor a usabilidade em atributos passíveis de serem mensurados, 

assim como o contexto de uso, como podemos ver na Figura 12: 

 
Figura 12-Estrutura da usabilidade segundo Barboza et al. 2000, retirado de (Barboza et al., 2000: página 2). 
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3. PROPOSTA DE REFERENCIAL DE AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DAS PLATAFORMAS DE COMPRAS 

PÚBLICAS A OPERAR EM PORTUGAL 

A ideia da construção do referencial de avaliação da usabilidade das plataformas de compras 

públicas, surgiu graças aos autores Barboza, Nunes & Sena (2000), que defendem que uma das 

maneiras de medir diretamente a usabilidade de um produto pode ser através da análise das 

características requeridas num contexto específico de uso. Neste caso, surgiu a necessidade de criar 

algo que avaliasse a usabilidade de um produto, as plataformas de compras públicas, através das 

características requeridas especificamente para este contexto.  

 A conclusão do referencial de avaliação foi um processo bastante demorado e sofreu bastantes 

alterações ao longo dos tempos. Foram necessárias três versões para que o referencial de avaliação 

fosse o mais útil e simples possível. O principal objetivo foi criar um referencial que fosse facilmente 

usável e ao mesmo tempo percetível.  

A sua construção foi baseada no “Guia da Usabilidade”, do ano de 2016, desenvolvido pelo AMA, 

a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Foi escolhido este documento como o principal guia 

para a realização do referencial de avaliação de usabilidade pois a AMA, é a entidade reguladora das 

plataformas eletrónicas em Portugal. Também foi considerado o contributo dado por Nielsen (1994), que 

sugeriu que a usabilidade estava associada a atributos como a capacidade de aprendizagem, a eficiência, 

a memorabilidade, a baixa taxa de erros e a satisfação do utilizador. De certa forma, todos estes atributos 

estavam, explicitamente ou implicitamente, presentes no Guia da Usabilidade. A realização da grelha de 

avaliação, foi inspirada no documento “Método de Avaliação da Presença na Internet das Câmaras 

Municipais Portuguesas” de (Soares, Amaral, Ferreira, & Leal, 2014).  

Foram extraídas do Guia da Usabilidade, todas as recomendações que as plataformas devem seguir 

para facilitar a experiência do utilizador e ajudá-lo a atingir o objetivo que o levou a consultar a página 

em questão. Se as plataformas seguirem todas os mesmos princípios, fica mais fácil para o utilizador 

navegar em todas com a mesma rapidez e eficácia.  

Inicialmente foi elaborada uma primeira versão do referencial, esta encontrava-se bastante extensa 

e repetitiva, depois de uma análise detalhada, foram detetados indicadores bastante semelhantes uns 

com os outros. Isto levou a uma síntese dos indicadores, agrupando assim os que estavam diretamente 

relacionados entre si, surgiram os subindicadores. Depois de sintetizada e analisada ao pormenor, surgiu 

uma segunda versão do referencial de avaliação. 
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A segunda versão do referencial de avaliação foi sujeita a uma análise por parte dos professores 

orientadores, estes acharam que ainda necessitava de algumas alterações, de modo a melhorá-la. Todas 

estas alterações tiveram de ser realizadas com o intuito de tornar os indicadores mais precisos e 

objetivos, bem como torná-los mensuráveis. Depois de todas estas alterações surgiu a terceira e última 

versão do referencial de avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas. 

A última versão do referencial de avaliação da usabilidade conta com dados relativos ao indicador, 

subindicadores (caso existam) de cada indicador, a pontuação obtida, um campo para notas importantes, 

e por fim um somatório das pontuações por classes de indicadores. No fim do referencial de avaliação 

da usabilidade de cada plataforma, pode-se encontrar o total de pontuação obtida por essa plataforma. 

 A versão final do referencial encontra-se dividida em 8 classes de indicadores, contando com um 

total de 52 indicadores a serem avaliados. Para poder proceder com a avaliação foi necessário elaborar 

uma grelha de avaliação, que será utilizada para efetuar a análise das plataformas. 

 O referencial proposto encontra-se nos Anexos, já com a avaliação referente a cada plataforma.   
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3.1 Grelha de Avaliação 

 Para prosseguir com o trabalho foi necessário criar uma grelha de avaliação para efetuar a 

análise das plataformas. A estrutura da grelha de avaliação foi elaborada com base na grelha de avaliação 

utilizada no documento “Método de avaliação da presença na Internet das Câmaras Municipais 

Portuguesas”, pertencente ao Gávea, um Laboratório de Estudo e Desenvolvimento da Sociedade de 

Informação e elaborado por Delfina Soares, Luís Amaral, Luís Ferreira e David Leal. Esta grelha é 

constituída por 52 indicadores, que se encontram divididos em 8 classes. Alguns dos 52 indicadores são 

simples, outros são indicadores compostos, contendo subindicadores. Com base no conjunto de 

indicadores foi efetuado um cálculo para obter a percentagem de usabilidade em cada plataforma, com 

o intuito de realizar um ranking entre as 5 plataformas. 

3.1.1 Descrição Técnica dos Indicadores 

A grelha de avaliação encontra-se dividida em 8 classes. Estas 8 classes são compostas por um 

total de 52 indicadores, estes, por sua vez podem ser simples ou compostos, sendo os indicadores 

compostos divididos em subindicadores. 

Foi necessário dividir a grelha de avaliação em 52 tabelas, uma vez que são 52 indicadores e foi 

necessário fazer uma descrição técnica individual de cada um dos indicadores. Na classe C1.1 

encontram-se os indicadores relacionados com o Design de Interfaces, é constituído por 3 indicadores. 

Na classe C1.2 encontram-se os indicadores relacionados com o Conteúdo, é constituído por 15 

indicadores. Na classe C1.3 encontram-se os indicadores relacionados com a Navegação em Página, é 

constituído por 10 indicadores. Na classe C1.4 encontram-se os indicadores relacionados com o 

Feedback e Erros, é constituído por 6 indicadores. Na classe C1.5 encontram-se os indicadores 

relacionados com Formulários, é constituído por 9 indicadores. Na classe C1.6 encontram-se indicadores 

relacionados com Dispositivos Móveis, é constituído por 3 indicadores. Na classe C1.7 encontra-se um 

indicador relacionado com o Desempenho. Na classe C1.8 encontram-se indicadores relacionados com 

a Disponibilização de Serviços, é constituído por 5 indicadores.  

Cada tabela apresenta dados como o identificador do indicador, a designação, a descrição, o tipo 

de indicador, que pode ser simples ou composto, quais os subindicadores constituintes no caso de 

indicador composto, qual o valor atribuído a cada um dos subindicadores e qual o valor final do indicador. 

Apresenta ainda um campo onde é descrito como foi efetuado o processo de recolha dos dados. 
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De modo a equilibrar o peso de cada indicador, foi definido que cada indicador tinha o peso máximo 

de 1 valor. Assim, os indicadores compostos, têm o seu peso dividido por todos os subindicadores que 

o constituem. Por exemplo, indicadores que contenham 3 subindicadores têm na mesma o peso máximo 

igual a 1. A atribuição do valor a cada indicador que contenha subindicadores é explicada na descrição 

técnica de cada indicador, pois varia de indicador para indicador. A regra de valoração dos subindicadores 

varia entre 0, 0,5 e 1, sendo que alguns subindicadores apenas apresentam o valor de 0 e 1, em casos 

onde não é necessário existir um meio termo. 

O valor que deverá ser atribuído a cada indicador encontra-se explicado em cada tabela de descrição 

técnica dos indicadores, no campo “Valor do indicador”. O valor do indicador pode assumir valores entre 

0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Existindo casos em que se utiliza apenas os valores 0 e 1, outros onde se utiliza 

apenas os valores 0, 0,5 e 1. Em alguns casos pode verificar-se a existência dos valores 0, 0,25, 0,5, 

0,75 e 1.  

A grelha de avaliação utilizada encontra-se em Anexos, divida em 52 tabelas, onde cada uma delas 

contém a descrição técnica de cada indicador utilizado. 
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3.1.2 Método utilizado para medir a pontuação obtida 

 Depois de apresentada a grelha de avaliação, é importante definir o método utilizado para medir 

a pontuação obtida em cada plataforma, após a sua avaliação.  

O referencial de avaliação da Usabilidade conta com 52 indicadores, em que o máximo de 

pontuação é igual a 52 valores, o que é equivalente a 100%. Assim, uma plataforma em que todos os 

seus indicadores sejam avaliados com a cotação máxima, apresenta um índice de Usabilidade igual a 

100%. 

Uma vez que alguns indicadores foram impossíveis de avaliar nas plataformas em questão, pois 

não haviam dados suficientes para proceder com a sua avaliação, a pontuação máxima alterou-se de 

plataforma para plataforma. Este acontecimento deveu-se ao facto de não ser possível efetuar um login 

nas plataformas, o que levou a uma restrição de acesso a alguns dados importantes. Para não prejudicar 

nenhuma plataforma na hora de elaborar o ranking, uma vez que as pontuações máximas passaram a 

ser diferentes em todas elas, e, de modo a proporcionar uma avaliação equivalente, foi definida uma 

escala fixa para balancear a comparação entre elas. Este balanceamento é necessário para elaborar um 

ranking justo e equivalente. A escala definida e as respetivas percentagens atribuídas a cada plataforma, 

serão apresentadas no Capítulo 4, no ponto 4.1 – Procedimento de Avaliação. 

Depois de efetuada a avaliação e de verificados os indicadores impossíveis de avaliar, a pontuação 

máxima possível de obter em cada uma das plataformas passou a ser: 

• ComprasPT – 45 pontos; 

• Acingov – 50 pontos; 

• Saphety – 51 pontos; 

• Vortal – 50 pontos; 

• Anogov – 50 pontos.  

A maioria das plataformas apresentou um valor de pontuação máxima igual a 50 valores. O que 

levou à elaboração de uma escala de proporcionalidade com base neste valor. 

É importante salientar que a avaliação efetuada a cada indicador pode variar conforme o avaliador, 

uma vez que alguns critérios envolvem mais a subjetividade do que a objetividade.  
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4. AVALIAÇÃO DA USABILIDADE DAS PLATAFORMAS DE COMPRAS PÚBLICAS 

O processo de avaliação da usabilidade de cada plataforma foi realizado num contexto “fechado” 

de modo a evitar distrações e não desviar a atenção do avaliador. Foi avaliada uma plataforma de cada 

vez, sempre com o acesso à mesma internet para não prejudicar a avaliação e estarem todas no mesmo 

pé de igualdade.  

4.1 Procedimento de avaliação 

Numa primeira fase foi feita uma recolha de dados, esta recolha consistiu numa síntese de 

características referentes a cada plataforma. Foram retirados os pontos considerados favoráveis e os 

pontos considerados vulneráveis.  

Numa segunda fase e já depois do referencial estar concluído, foram recolhidos dados necessários 

para a avaliação, esta já foi uma recolha detalhada ao mais alto nível e muito mais precisa. Foi preenchido 

o referencial de avaliação de usabilidade correspondente a cada plataforma, sempre de acordo com a 

grelha de avaliação. Foi nesta fase da avaliação que se notou uma divergência de alguns indicadores 

com as plataformas, houve casos em que alguns indicadores ficaram por avaliar, devido à falta de dados 

disponibilizados. A impossibilidade de efetuar login nas plataformas devido à ausência de dados de 

acesso, fez com que alguns indicadores não pudessem ser avaliados. Alguns indicadores só são possíveis 

de avaliar depois de efetuado um login na plataforma. Devido a esta limitação, a pontuação máxima de 

cada plataforma alterou-se. O motivo que levou à exclusão dos indicadores, encontra-se no referencial 

de avaliação de cada plataforma, no campo “Notas”. 

Na Tabela 2 pode ser visualizada a alteração da pontuação máxima na avaliação de cada 

plataforma:  

Tabela 2- Alteração das pontuações máximas de cada plataforma 

Plataforma Pontuação Inicial Nova Pontuação Indicadores retirados  

ComprasPT 52 45 C1.2.8 

C1.2.9 

C1.2.11 

C1.3.7 

C1.6.1 

C1.6.2 
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Plataforma Pontuação Inicial Nova Pontuação Indicadores retirados  

C1.6.3 

Acingov 52 50 C1.2.6 

C1.3.7 

Saphety 52 51 C1.3.7 

Vortal  52 50 C1.2.6 

C1.3.7 

Anogov 52 50 C1.2.6 

C1.3.7 

 

Na terceira fase de avaliação, cada plataforma passou por um somatório das pontuações obtidas 

através da avaliação. Como em cada uma das plataformas houve campos impossíveis de avaliar, como 

já foi explicado em cima, foi necessário reajustar a pontuação final. De modo a ser uma avaliação 

equivalente e justa, para todas as plataformas, definiu-se uma escala fixa para balancear a comparação 

entre as plataformas.  

Visto que em três das cinco plataformas avaliadas, o máximo de pontuação passou a ser 50, foi 

necessário recorrer à fórmula matemática “Regra de 3 Simples” nas restantes duas plataformas, para 

ficarem todas no mesmo pé de igualdade. A regra de 3 simples é uma regra matemática que consiste 

em resolver problemas baseados na proporcionalidade. Ao utilizar a regra é possível obter um número 

que se desconhece, através da proporção que se sabe que existe entre dois números, adaptando essa 

mesma proporcionalidade ao número que se quer saber. Como a pontuação máxima passou a ser 50 

em três das cinco plataformas, definiu-se que esses 50 valores correspondiam a uma percentagem de 

100. Foi então necessário definir a proporção das restantes duas plataformas. 

Após efetuado o somatório da avaliação de cada plataforma, foram observados os seguintes valores: 

Tabela 3- Resultados obtidos 

Plataforma Pontuação Máxima Pontuação obtida 

ComprasPT 45 17,25 

Acingov 50 34,50 

Saphety 51 33,25 

Vortal 50 37 
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Anogov 50 32,25 

 

De seguida foram redefinidas as cotações obtidas pelas plataformas ComprasPT e Saphety, de 

acordo com a Regra de 3 simples, visto que são as únicas que apresentam um valor diferente da nova 

pontuação máxima possível.  

Foram efetuados os seguintes cálculos, através da Regra de 3 simples: 

o Plataforma ComprasPT 

45 ______50 

17,25____X         Sendo que X= (17,25 x 50) : 45, logo X=19,17 

o Plataforma Saphety 

51______50 

33,25___X          Sendo que X= (33,25 x 50) : 51, logo X=32,60 

É apresentado na Tabela 4 os novos dados relativos ao resultado da avaliação, com as respetivas 

proporções, bem como a percentagem final obtida. 

Tabela 4- Novos dados referentes à avaliação 

Plataforma Pontuação 

Máxima 

Pontuação Obtida Pontuação após 

cálculo de 

proporção 

% de Usabilidade 

ComprasPT 45 17,25 19,17 38,34% 

Acingov 50 34,50 34,50 69% 

Saphety 51 33,25 32,60 65,2% 

Vortal 50 37 37 74% 

Anogov 50 32,25 32,25 64,5% 

 

Obs.: É de salientar que apesar do referencial estar elaborado para uma cotação máxima de 52 

valores e esses corresponderem a 100% de Usabilidade, mas com o intuito de elaborar um ranking entre 

as cinco plataformas avaliadas, ficou definido que 50 valores correspondiam a 100% de Usabilidade após 
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elaborados os cálculos necessários. Desta forma, o balanceamento entre a avaliação das plataformas 

fica equilibrado.  

No decorrer do processo de avaliação, a extração dos dados não se deu apenas através da 

observação direta das plataformas. Foi necessário recorrer a algumas ferramentas e ao código fonte de 

cada uma das plataformas. As ferramentas utilizadas foram as seguintes: 

• What the Font – é uma extensão para o Google Chrome que permite, através de um 

clique no lado direito do rato em cima do texto, obter dados relacionados com a letra 

utilizada, a extensão apresenta dados como o nome, o tamanho, o peso, a altura e a cor 

da letra; 

• Contrast Ratio – é uma página Web que permite calcular o rácio entre os contrastes do 

fundo e do tipo de letra utilizado, basta apenas inserir o código da cor de fundo e o 

código da cor do texto, de seguida a aplicação calcula automaticamente o rácio entre 

elas; 

• Pingdom Tools – é uma página Web que permite retirar várias informações a nível de 

desempenho de uma página Web. A ferramenta permite obter dados relacionados com 

a performance, tamanho da página, tempo de carregamento e número de requests. Para 

este contexto, apenas foram necessários os dados relacionados com o tempo de 

carregamento de cada plataforma.  

Depois de realizada a avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas, seguiu-se 

para a análise dos resultados obtidos. 

4.2 Resultados obtidos 

Após realizada a avaliação das plataformas de compras públicas a operar em Portugal e depois de 

efetuar todos os cálculos necessários para as comparações serem justas e equivalentes, foi elaborado 

um ranking e foram retiradas todas as considerações importantes obtidas através da análise da avaliação. 

O ranking elaborado, tem como objetivo perceber qual o ponto da situação de cada uma das plataformas 

e compará-las entre elas, para ver as que apresentam mais e menos problemas relacionados com a 

Usabilidade. De seguida será possível verificar também quais os pontos considerados críticos em cada 

plataforma e qual o método mais apropriado para melhorar esses pontos críticos. 
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Na Figura 13, é possível observar o gráfico de barras correspondente à percentagem de Usabilidade 

de cada plataforma, obtida através da avaliação. 

 

Figura 13- Ranking da percentagem da Usabilidade de cada plataforma 

 Através da Figura 13 consegue-se perceber que das cinco plataformas avaliadas, há uma que se 

destaca pela negativa e uma que se destaca pela positiva. Há três plataformas que se encontram com 

uma percentagem de usabilidade bastante parecida. A plataforma Vortal encontra-se com uma 

percentagem de usabilidade de 74%, a plataforma Acingov encontra-se com uma percentagem de 

usabilidade de 69%, a plataforma Saphety apresenta uma percentagem de 65,20%, a plataforma Anogov 

apresenta uma percentagem de 64,50% e por fim, a plataforma ComprasPT apresenta uma percentagem 

de 38,34%. 

 Verifica-se então que a plataforma Vortal, é, em termos de usabilidade, a que se encontra numa 

melhor posição face às restantes, sendo considerada por isso a melhor. A plataforma ComprasPT, é, em 

termos de usabilidade, a que se encontra numa pior posição face às restantes, sendo considera por isso 

a pior. 

Na tabela 5 é apresentado um somatório do resultado da avaliação, divididos por classes de 

indicadores, do C1.1 ao C1.8, para cada uma das plataformas, de modo a perceber quais os pontos 

críticos de cada uma delas. As classes de indicadores que se encontram bem, ou seja, em que a 
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pontuação máxima é igual à pontuação obtida, encontram-se com coloração verde. As classes de 

indicadores em que a pontuação obtida corresponde a metade ou a mais de metade da pontuação 

máxima, encontram-se com coloração amarela. As classes de indicadores em que a pontuação obtida 

corresponde a menos de metade da pontuação máxima, estão assinalados com coloração vermelha e 

apresentam um resultado crítico. 

Tabela 5- Cotação por classe de indicadores, por plataforma 

Classe dos Indicadores Pontuação Máxima Pontuação Obtida 

Plataforma ComprasPT 

C1.1- Design de Interfaces 3 1,5 

C1.2- Conteúdo 12 3,25 

C1.3- Navegação em Página 9 2,5 

C1.4 – Feedback e erros 6 2,5 

C1.5- Formulários 9 4 

C1.6- Dispositivos Móveis - - 

C1.7- Desempenho 1 1 

C1.8- Disponibilização de 

Serviços 

5 2,5 

Plataforma Acingov 

C1.1- Design de Interfaces 3 2,5 

C1.2- Conteúdo 13 9,25 

C1.3- Navegação em Página 9 4,75 

C1.4 – Feedback e erros 6 6 

C1.5- Formulários 9 5,5 

C1.6- Dispositivos Móveis 3 3 

C1.7- Desempenho 1 0,5 

C1.8- Disponibilização de 

Serviços 

5 3 

Plataforma Saphety 

C1.1- Design de Interfaces 3 2 

C1.2- Conteúdo 15 9,75 
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C1.3- Navegação em Página 9 4 

C1.4 – Feedback e erros 6 4 

C1.5- Formulários 9 7 

C1.6- Dispositivos Móveis 3 3 

C1.7- Desempenho 1 1 

C1.8- Disponibilização de 

Serviços 

5 2,5 

Plataforma Vortal 

C1.1- Design de Interfaces 3 2,5 

C1.2- Conteúdo 14 10,75 

C1.3- Navegação em Página 9 6 

C1.4 – Feedback e erros 6 6 

C1.5- Formulários 9 5,5 

C1.6- Dispositivos Móveis 3 2,75 

C1.7- Desempenho 1 0,5 

C1.8- Disponibilização de 

Serviços 

5 3 

Plataforma Anogov 

C1.1- Design de Interfaces 3 2,5 

C1.2- Conteúdo 14 10,25 

C1.3- Navegação em Página 9 5,25 

C1.4 – Feedback e erros 6 4 

C1.5- Formulários 9 5,5 

C1.6- Dispositivos Móveis 3 2,75 

C1.7- Desempenho 1 0 

C1.8- Disponibilização de 

Serviços 

5 2 
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Após uma análise da tabela 5, verifica-se que a plataforma ComprasPT encontra-se em estado 

crítico em 4 classes de indicadores. Apresenta uma pontuação muito baixa na classe Conteúdo, na 

Navegação em Página, no Feedback e erros e nos Formulários. É de salientar ainda que a plataforma é 

impossível de utilizar em dispositivos móveis. Nas classes Design de Interfaces e Disponibilização de 

Serviços, também não apresenta valores nada favoráveis. A única classe em que a plataforma se 

sobressai é no Desempenho. Por todos os motivos apresentados, é considerado, que em termos de 

usabilidade, a plataforma ComprasPT, entre as 5 plataformas avaliadas, é a que apresenta piores 

resultados. 

É possível verificar que a plataforma Acingov não apresenta nenhuma classe de indicadores em 

estado crítico. Apesar de não apresentar nenhuma classe em estado crítico, apresenta 6 das 8 classes, 

com problemas de usabilidade. São elas as classes Design de Interfaces, Conteúdo, Navegação em 

Página, Formulários, Desempenho e Disponibilização de serviços. As classes que dizem respeito a 

Feedback e Erros e Dispositivos Móveis, encontram-se sem problemas de usabilidade.  

A plataforma Saphety apresenta um estado crítico na classe de indicadores Navegação em 

Página. As classes de indicadores Design de Interfaces, Conteúdo, Feedback e erros, Formulários e 

Disponibilização de Serviços, também apresentam problemas de usabilidade, mas não tão graves como 

os problemas relacionados com a Navegação em Página. Através da tabela 5, verifica-se que as classes 

Dispositivos Móveis e Desempenho, não apresentam problemas de usabilidade. 

 A plataforma Vortal, apesar de ser a que apresenta uma maior percentagem de usabilidade, 

ainda apresenta alguns problemas, nomeadamente nas classes de indicadores Design de Interfaces, 

Conteúdo, Navegação em Página, Formulários, Dispositivos Móveis, Desempenho e Disponibilização de 

Serviços. A classe de indicadores de Feedback e Erros não apresenta problemas de usabilidade.  

A plataforma Anogov, é, de todas, a única que apresenta um estado crítico na classe 

Desempenho, pois, entre as 5 plataformas, é a que demora mais a carregar toda a informação. Não 

apresenta nenhuma classe de indicadores sem problemas de usabilidade, o que leva a crer que também 

necessita de bastantes melhorias no que diz respeito à usabilidade. 

Todas as plataformas necessitam de algumas alterações para aumentar a percentagem de 

usabilidade, de modo a atender os objetivos do utilizador e melhorar a sua satisfação. Na Tabela 6, 

apresentam-se algumas medidas que cada plataforma devia seguir para aumentar a sua usabilidade.  
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Tabela 6- Sugestão de medidas a tomar para o aumento da percentagem de usabilidade 

Plataforma Sugestão de medidas a tomar para melhorar a percentagem de usabilidade 

ComprasPT • Adotar uma interface semelhante às restantes plataformas; 

• Apresentar uma secção dedicada ao login, na página inicial; 

• Apresentar um formulário de pesquisa; 

• Evitar o aparecimento de erros dedicados ao Java; 

• Conter uma morada associada a um escritório; 

• As ligações deveriam surgir com uma imagem diferente, que 

indicassem que são clicáveis; 

• A imagem dos botões deveria sugerir que estes são clicáveis; 

• As mensagens de erro ou de sucesso deveriam estar diferenciadas, 

através da cor; 

• Distinção entre os botões para prosseguir com a ação, e os botões 

para cancelar uma ação; 

• Impor uma restrição de dados no preenchimento de formulários; 

• Plataforma adaptada a dispositivos móveis; 

• Apresentar um rodapé com links úteis; 

• Apresentar opção de impressão; 

Acingov • Evitar a necessidade de descarregar ficheiros para aceder a 

informação; 

• Maior coerência entre as cores dos títulos e os tamanhos, entre 

páginas; 

• Apresentar mais hiperligações no menu de navegação global; 

•  Apresentar opção de impressão; 

• Textos alinhados à esquerda; 

• Apresentar um formulário de pesquisa; 

• Distinção visual entre as ações principais e as secundárias; 

• Impor uma restrição de dados no preenchimento de formulários; 

Saphety • Evitar enviar o utilizador para páginas externas à plataforma; 

• Evitar levar o utilizador para “becos sem saída”; 

• Corrigir erros relativos ao envio de formulários; 

• Distinção visual entre as ações principais e as secundárias; 
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Plataforma Sugestão de medidas a tomar para melhorar a percentagem de usabilidade 

• Apresentar um formulário de pesquisa; 

• Diferenciar as opções destrutivas das restantes; 

• Utilizar o tipo de letra sugerido; 

• Apresentar opção de impressão; 

Vortal • Distinção visual entre as ações principais e as secundárias; 

• Apresentar opção de impressão; 

• Fornecer capacidade de retificar os erros; 

• Fornecer ao utilizador um indicador visual da sua localização na 

página; 

• Os elementos de navegação principal e os elementos de navegação 

secundária, devem estar separados; 

Anogov • Apresentar opção de impressão; 

• Coerência nas hiperligações; 

• Os elementos de navegação principal e os elementos de navegação 

secundária, devem estar separados; 

• As ligações deveriam surgir com uma imagem diferente, que 

indicassem que são clicáveis; 

• Fornecer ao utilizador um indicador visual da sua localização na 

página; 

• Localização dos botões; 

• Fornecer indicações ao utilizador que a sua ação está a ser 

processada; 

• Evitar levar o utilizador para “becos sem saída”; 

• Distinção visual entre as ações principais e as secundárias; 

• Impor uma restrição de dados no preenchimento de formulários; 

• Diminuir o tempo de carregamento da plataforma; 
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5. CONCLUSÕES 

Neste último capítulo encontra-se a análise de todo o trabalho efetuado durante este projeto de 

dissertação. Encontra-se dividido em três fases. Primeiramente, expõem-se as considerações finais, como 

as contribuições que resultaram deste projeto e a resposta a algumas questões que foram colocadas no 

inicio do projeto, são elas:  

• Como avaliar as plataformas de compras públicas do ponto de vista da usabilidade?  

• Qual o diagnóstico da avaliação das plataformas sob o ponto de vista da usabilidade?  

• Que oportunidades e desafios se podem identificar?  

De seguida apresentam-se as limitações encontradas ao longo do seu desenvolvimento. Por fim 

são definidas um conjunto de propostas de trabalho futuro que surgiram ao longo da execução do projeto. 

5.1 Considerações finais  

O presente projeto teve como finalidade construir um referencial de avaliação da usabilidade das 

plataformas de compras públicas a operar em Portugal e efetuar uma avaliação da usabilidade. 

Assim, procurou-se ao longo do projeto responder a um conjunto de questões. Ao longo do 

projeto podemos observar um enquadramento conceptual relativo ao processo de compras públicas 

eletrónicas em Portugal e relativo à usabilidade. Essa investigação foi extremamente necessária para 

saber quais as vulnerabilidades das plataformas de compras públicas no que diz respeito a questões de 

usabilidade.  

A resposta à questão “Como avaliar as plataformas de compras públicas do ponto de vista da 

usabilidade?”, assenta numa das contribuições deste projeto para a área de estudo, a criação de um 

referencial de avaliação da usabilidade das plataformas de compras públicas. Durante o decorrer do 

projeto, verificou-se que eram escassos os dados relativos a avaliações alusivas a questões de 

usabilidade, por esse mesmo motivo surgiu a necessidade de criar um referencial de avaliação, 

totalmente novo. Este referencial, contudo, não se encontra totalmente acabado, uma vez que há mais 

questões de usabilidade a serem avaliadas em trabalho futuro. 

A resposta à questão “Qual o diagnóstico da avaliação das plataformas de compras públicas sob 

o ponto de vista da usabilidade?”, assenta na segunda contribuição deste projeto. Através da avaliação 

realizada, foi possível compreender quais os principais problemas de usabilidade associados a cada 
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plataforma. Para além disso também tornou possível a realização do ranking da usabilidade das 

plataformas de compras públicas, uma vez que é possível determinar qual é a mais bem pontuada e 

qual é a menos pontuada, de acordo com a avaliação realizada.  

A terceira questão “Que oportunidades e desafios se podem identificar?”, foi respondida através 

da análise detalhada de cada uma das plataformas, onde consta as características destas e quais os 

problemas encontrados ao longo da avaliação realizada. É de notar que algumas plataformas de compras 

públicas ainda se encontram muito pobres no que diz respeito a questões de usabilidade 

5.2 Limitações do projeto 

 Ao longo do decorrer da investigação, foram encontrados alguns obstáculos pelo caminho. Uma 

das principais limitações reside no facto de não te sido possível avaliar as questões de usabilidade 

relacionadas com ponto de vista das entidades públicas e dos fornecedores. Este era um dos objetivos 

inicias do projeto, mas não foi possível realizar devido ao facto de não ter sido disponibilizado um Login 

para iniciar sessão nas plataformas. 

 A segunda limitação está diretamente relacionada com a primeira limitação, uma vez que não 

foi possível efetuar o login nas plataformas avaliadas, não foi possível ver se estas realmente tinham ou 

não certas funcionalidades. No momento de realizar a avaliação apenas foi possível avaliar a plataforma 

do ponto de vista do utilizar e por esse mesmo motivo, foi impossível de preencher alguns campos do 

referencial. 

 5.3 Trabalho futuro 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto foram surgindo novas ideias para que a avaliação da 

usabilidade das plataformas conseguisse ser mais precisa e o mais objetiva possível. Surgiu a 

necessidade de efetuar entrevistas a entidades públicas nacionais que utilizam as plataformas eletrónicas 

para a realização de procedimentos públicos de aquisição, e também entrevistas a entidades públicas 

fornecedoras. 

A realização das entrevistas tinha como objetivo perceber quais os problemas com que estas se 

deparam diariamente, ao utilizar as plataformas. Depois do levantamento dos problemas associados à 

usabilidade das plataformas, seguia-se uma melhoria do referencial de avaliação da usabilidade, desta 

vez com dados relativos ao ponto de vista das entidades públicas nacionais e das empresas fornecedoras. 

Assim seria garantida uma avaliação mais abrangente. 
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Com o intuito de melhorar os resultados obtidos através do referencial de avaliação, este teria 

que ser realizado por mais indivíduos. Deste modo seria possível obter resultados mais objetivos uma 

vez que a amostra de resultados seria maior. 
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ANEXOS 

Anexo A – Abordagem Metodológica 

A metodologia de investigação utilizada no projeto foi o Design Science Research (DSR). Esta 

metodologia é muito relevante nos Sistemas de Informação, suporta um paradigma de pesquisa 

pragmática que exige a criação de artefactos inovadores para resolver problemas do mundo real (Hevner 

& Chatterjee, 2010).  

Conforme se verifica na Figura 10, o DSR encontra-se estruturado em três ciclos importantes: (i) o 

Ciclo da Relevância; (ii) o Ciclo do Rigor; e (iii) o Ciclo do Design (Hevner & Chatterjee, 2010): 

 

Figura 14- Ciclos do Design Science Research, retirado de (Hevner & Chatterjee, 2010: Página 8) 

O Ciclo de Relevância liga o ambiente contextual do projeto de pesquisa com as atividades da ciência 

de design. O Ciclo do Rigor conecta as atividades da ciência de design com a base de conhecimento dos 

fundamentos científicos, experiência e conhecimentos sobre o projeto de pesquisa. O Ciclo do Design 

opera entre as principais atividades de construção e avaliação dos artefactos de design e nos processos 

de pesquisa. Estes 3 ciclos devem estar claramente definidos num projeto de Design Science Research 

(Hevner & Chatterjee, 2010).  

Esta metodologia deve ser seguida sequencialmente, mas nada impede que se comece por 

qualquer uma das fases. De seguida, na Figura 11, é apresentado o Modelo do Processo do Design 

Science Research Methodology e as suas fases (Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & 

Chatterjee, 2007):  
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• Identificação e Motivação do problema – Relativamente a este projeto, podemos 

reconhecer que as plataformas de compras públicas em Portugal apresentarem 

limitações. Essas limitações têm um impacto grande na criação do valor público. São 

necessárias algumas mudanças para garantir e promover uma governança mais 

transparente e responsável (Ferreira et al., 2016). 

• Definição dos Objetivos – O objetivo principal deste projeto é perceber todo o processo 

associado ao processo de compras públicas eletrónicas, quais as medidas de 

desempenho associadas a este processo e quais os problemas relacionados com a 

usabilidade.  

• Design e Conceção – Relativamente a este projeto é necessário criar um referencial 

com base nos vários métodos de avaliação da usabilidade referidos no Capítulo 2 deste 

documento, ajustado às especificidades das plataformas de compras públicas a operar 

em Portugal, 

• Demonstração – Nesta fase o referencial desenvolvido será posto em prática de forma 

a verificar quais os problemas de usabilidade associados a cada uma das plataformas 

de compras públicas. 

• Avaliação – Serão retiradas as conclusões relativamente ao referencial desenvolvido e a 

respetiva avaliação da usabilidade através do referencial. Envolve a comparação dos 

resultados obtidos.  

Figura 15-Fases da metodologia Design Science Research Figura 16- Fases da Metodologia Design Science Research, retirado de (Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & 
Chatterjee, 2007: Página 48) 
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• Comunicação – Esta fase procura divulgar os resultados que foram obtidos, esses 

resultados serão divulgados através de um relatório e da apresentação do mesmo.  
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Anexo B – Análise de riscos 

A Tabela seguinte é referente aos riscos que poderiam surgir durante o desenvolvimento do projeto 

de dissertação, influenciando negativamente o trabalho. A probabilidade de cada risco acontecer e o seu 

impacto estão avaliados numa escala de 1 a 5, a sua seriedade é medida com a multiplicação da 

probabilidade com o impacto. Para cada risco é apresentado também uma ação atenuante que permite 

minimizar os potenciais efeitos que esse risco pode causar. 

Tabela 7- Lista de Riscos 

Número Descrição Probabilidade Impacto Seriedade Solução 

1 Atraso na 
execução das 
tarefas 

4 4 16 Disponibilizar 
mais tempo 
para a 
execução das 
tarefas 

2 Complexidade 
do projeto 

4 4 16 Pedir auxílio 
aos 
orientadores 
para uma 
melhor 
abordagem do 
projeto 

3 Interpretação 
incorreta dos 
objetivos 

3 5 15 Pedir ajuda aos 
orientadores e 
voltar a analisar 
o projeto 

4 Incorreta 
compreensão 
dos dados 

3 4 12 Voltar a analisar 
todos os dados 

5 Perda de 
informação 

2 5 10 Realizar cópias 
de segurança 
com 
regularidade 

6 Planeamento 
incorreto 

2 5 10 Refazer com 
atenção o 
planeamento 
do projeto 

7 Ausência de 
informação 
necessária para 
a realização do 
projeto 

1 2 2 Pedir apoio aso 
orientadores do 
projeto e 
procurar 
informações 
em várias 
fontes 
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Anexo C – Descrição técnica dos indicadores 

Tabela 8- Descrição técnica do indicador C1.1.1 

Identificador: C1.1.1 
Designação: Valor da informação 
Descrição: Avalia se a informação presente na página 

inicial é útil para o utilizador, ou seja, se a 
informação é relevante. Entende-se como 
relevante, a informação que permite a tomada 
de decisões. 
No caso das plataformas de compras públicas, 
são consideradas informações relevantes: 

• O tipo de utilizador; 
• O tipo de procedimentos abertos; 
• Como aceder aos procedimentos e os 

custos associados; 
Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se a informação presente na página inicial 

não é relevante para o utilizador, ou seja, não 
apresenta nenhum dos parâmetros referidos 
em cima.  
 
0,5→ Se a informação presente na página 

inicial não é suficientemente relevante, ou 
seja, apenas refere um ou dois dos parâmetros 
acima referidos.  
 
1→Se a informação presente na página é 

relevante para o utilizador, ou seja, apresenta 
todos os parâmetros mencionados. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 9- Descrição técnica do indicador C1.1.2 

Identificador: C1.1.2 
Designação: Clareza da informação 
Descrição: Avalia se a informação presente ao longo da 

página é clara, ou seja, se o utilizador 
consegue entender rapidamente o que está 
escrito. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
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Identificador: C1.1.2 
Valor do indicador: 0→Se o utilizador necessita de reler a 

informação mais do que duas vezes para a 
entender. 
 
0,5→ Se o utilizador necessita de reler a 
informação pela segunda vez para a entender. 
 
1→Se o utilizador consegue entender a 
informação na primeira leitura. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 10- Descrição técnica do indicador C1.1.3 

Identificador: C1.1.3 
Designação: Valorização da simplicidade 
Descrição: A página não deve ser visualmente cansativa, 

ou seja, não deve apresentar demasiado 
conteúdo. 
Avalia se o conteúdo apresentado, contém 
demasiada informação a sobrecarregar o 
utilizador.  

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se a página é visualmente cansativa, isto 

é, se apresenta demasiado conteúdo. 
 
1→Se a página apresenta a quantidade de 
conteúdo certa, não sobrecarregando o 
utilizador.  

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 11- Descrição técnica do indicador C1.2.1 

Identificador: C1.2.1 
Designação: Consistência visual 
Descrição: Avalia se a informação relevante e os itens 

clicáveis, blocos de navegação principal e 
secundária, se encontram constantemente 
nos mesmos locais de forma clara e previsível. 
Os blocos de navegação principal devem 
encontrar-se no topo do site e os blocos de 
navegação secundária devem encontrar-se na 
lateral, desta forma é possível antecipar o local 
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Identificador: C1.2.1 
da informação e tomar a iniciativa de 
pesquisar os conteúdos mesmo antes deles 
carregarem. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Local dos conteúdos de 

navegação principal; 
ii) Local dos conteúdos de 

navegação secundária; 
Valor dos subindicadores: i) 

0→Se os blocos de navegação principal não 
se encontram no topo do site. 
 
1→Se os blocos de navegação principal se 
encontram no topo do site. 
 
ii) 
0→Se os blocos de navegação secundária não 
se encontram na lateral do site. 
 
1→ Se os blocos de navegação secundária se 
encontram na lateral do site. 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 0. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 12- Descrição técnica do indicador C1.2.2 

Identificador: C1.2.2 
Designação: Consistência visual dos textos 
Descrição: Avalia se os textos idênticos, com o mesmo 

grau de importância, apresentam consistência 
visual, ou seja, se os seguintes aspetos não 
variam ao longo da mesma página, de texto 
para texto: 

• Tamanho de letra; 
• Tipo de letra; 
• Espaçamentos; 
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Identificador: C1.2.2 
• Cores dos títulos; 
• Localização dos títulos; 

  
Esta consistência tem o intuito de: 

• Conseguir que o utilizador chegue 
mais rápido à informação; 

• Evitar erros durante a navegação pela 
página; 

• Aumentar a satisfação dos 
utilizadores; 

• Reduzir a curva de aprendizagem dos 
utilizadores do site. 

 
Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se a página não apresenta consistência 

visual nos textos, ou seja, se apenas se verifica 
consistência em um ou nenhum dos aspetos 
acima mencionados. 
 
0,5→ Se a página apresenta pouca 
consistência visual nos textos, ou seja, se só 
se verificar consistência em dois ou três dos 
aspetos acima mencionados. 
 
1→Se a página apresenta consistência visual, 
ou seja, se se verifica consistência visual em 
pelo menos quatro dos aspetos acima 
mencionados. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 13- Descrição técnica do indicador C1.2.3 

Identificador: C1.2.3 
Designação: Coerência dos textos 
Descrição: Avalia se o texto se mantém coerente em todas 

as páginas. Por exemplo, elementos como o 
número de telemóvel e/ou código postal 
devem encontrar-se sempre com o mesmo 
formato ao longo da página. Se um número 
tiver o formato 253 XXX XXX, todos os 
números devem apresentar esse formato. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
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Identificador: C1.2.3 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se o texto não se mantém coerente ao 

longo das páginas. 
 
1→Se o texto se mantém coerente ao longo 
das páginas. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 14- Descrição técnica do indicador C1.2.4 

Identificador: C1.2.4 
Designação: Hiperligações da navegação da página 
Descrição: Avalia se as hiperligações da navegação da 

página (navegação global), se diferenciam dos 
restantes elementos de navegação, por 
exemplo uma navegação numa subcategoria 
de um menu. 
As hiperligações da navegação da página 
devem encontrar-se sempre no mesmo local. 
Os utilizadores aprendem e compreendem 
melhor a estrutura da página se for criado um 
sistema de navegação comum e constante, 
em todas as páginas. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se as hiperligações da navegação da 

página (navegação global) não se diferenciam 
dos restantes elementos de navegação. 
 
1→ Se as hiperligações da navegação da 
página (navegação global) se diferenciam dos 
restantes elementos de navegação. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 15- Descrição técnica do indicador C1.2.5 

Identificador: C1.2.5 
Designação: Aspeto e resposta visual das hiperligações 
Descrição: Avalia se as hiperligações aparecem sempre 

com o mesmo aspeto ao longo das páginas. 
Avalia se as hiperligações correspondem à 
mesma resposta visual a cada passagem do 
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Identificador: C1.2.5 
rato, de uma forma constante e em todas as 
páginas. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Aspeto das hiperligações; 

ii) Resposta visual das hiperligações; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se o aspeto das hiperligações não for 
constante ao longo das páginas. 
 
1→ Se o aspeto das hiperligações for 
constante ao longo das páginas. 
 
ii) 
0→ Se as hiperligações não corresponderem 
à mesma resposta visual a cada passagem do 
rato, de uma forma constante e em todas as 
páginas. 
 
1→ Se as hiperligações corresponderem à 
mesma resposta visual a cada passagem do 
rato, de uma forma constante e em todas as 
páginas. 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 0. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 16- Descrição técnica do indicador C1.2.6 

Identificador: C1.2.6 
Designação: Reconhecimento (affordance) 
Descrição: O “reconhecimento” corresponde ao potencial 

que um objeto tem de sugerir ao utilizador a 
informação de como este pode usá-lo. A 
aparência de um objeto numa página web 
pode sugerir a sua finalidade. O objetivo é que 
o utilizador percecione, através da navegação 
na página, que um item com um aspeto 
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Identificador: C1.2.6 
particular realiza apenas uma determinada 
ação. 
Uma vez reconhecido o objeto, o utilizador 
interioriza que um item ou figura do site com 
um aspeto particular, uma vez clicado realiza 
sempre a mesma ação, como é o caso de um 
carrinho de compras ou de uma lupa. 
Avalia se a plataforma utiliza os objetos de 
reconhecimento. 
Avalia se as opções destrutivas, como 
hiperligações para apagar, cancelar, ou 
remover algo, estão bem distinguíveis, por 
norma devem aparecer a vermelho. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Utilização de objetos; 

ii) Opções destrutivas diferenciadas; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se a plataforma não utiliza objetos de 
reconhecimento. 
 
1→ Se a plataforma utiliza objetos de 
reconhecimento. 
 
ii) 
0→Se as opções destrutivas não estão bem 
distinguíveis das restantes, ou seja, não 
aparecem a vermelho. 
 
1→ Se as opções destrutivas estão bem 

distinguíveis das restantes, ou seja, aparecem 
a vermelho. 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 17- Descrição técnica do indicador C1.2.7 

Identificador: C1.2.7 
Designação: Impressão 
Descrição: Avalia se as páginas apresentam uma opção 

de impressão. 
Esta opção deve ser feita com uma folha de 
estilo CSS especificamente para impressão, 
em vez de usar uma ligação que abre o 
mesmo conteúdo apenas numa versão 
diferente. 
 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se as páginas não apresentarem a opção 

de impressão adequada. 
 
1→Se as páginas apresentarem a opção de 
impressão adequada. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 18- Descrição técnica do indicador C1.2.8 

Identificador: C1.2.8 
Designação: Tamanho e tipo de letra 
Descrição: Avalia se a página apresenta um tamanho e 

um tipo de letra confortável.  
As unidades de medida mais utilizada para o 
tamanho em internet são a EM e o pixel. 
O tamanho de letra deve ser igual ou superior 
a 12px (pixel), também podem ser usados 
tamanhos mais pequenos em textos 
secundários (rodapé), o mínimo é 9px. Num 
navegador o tamanho padrão é 16px. 
Devido à maior facilidade de leitura, os tipos 
de letra mais utilizados nas páginas de 
internet são as Serifa e Sem-Serifa.  
O tipo Serifa inclui os seguintes tipos de letra: 
Times New Roman, Baskerville, Bookman, 
Century, Georgia, Goramond e Rockwell. 
O tipo Sem-Serifa inclui os tipos de letra: 
Helvetico, Arial, Futura, Gill Sans, Univers e 
Frutiger.  
 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Tamanho da letra; 
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Identificador: C1.2.8 
ii) Tipo de letra; 

Valor dos subindicadores: i) 
0 →Se o tamanho da letra é inferior a 12px 
em textos principais. 
 
1→Se o tamanho de letra é superior ou igual 
a 12px em textos principais. 
 
ii) 
0→Se não apresenta nenhum dos tipos de 
letra mencionados. 
 
1→Se apresenta um dos tipos de letra 
mencionados. 
 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores 

for igual a 2. 
Recolha: Recolha de informação por observação direta 

da plataforma e com acesso à extensão 
“What the Font”.  

 

Tabela 19- Descrição técnica do indicador C1.2.9 

Identificador: C1.2.9 
Designação: Tipografia 
Descrição: Avalia a formatação dos textos, os textos não 

devem estar justificados, mas sim com 
alinhamento à esquerda de forma a evitar 
espaços irregulares que dificultam a leitura 
dos conteúdos. É de salientar que esta 
avaliação não se refere aos títulos, mas sim ao 
corpo do texto. 
Avalia também se os conteúdos estão 
separados por espaços em branco, estes 
servem para ajudar a distinguir visualmente as 
diferentes áreas da página e os seus 
conteúdos, desta forma é mais fácil chegar à 
informação pretendida.  
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Identificador: C1.2.9 
Avalia se a página apresenta um espaçamento 
adequado entre linhas de blocos de texto, esse 
espaçamento deve ser de 1,4. 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Formatação dos textos; 

ii) Espaços em branco; 

iii) Espaçamento; 

Valor dos subindicadores: i) 
0 → Se os textos não se encontram 
formatados com alinhamento à esquerda. 
 
0,5→ Se apenas alguns dos textos se 
encontram formatados com alinhamento à 
esquerda. 
 
1→ Se os textos se encontram todos 
formatados com alinhamento à esquerda. 
 
ii) 
0→ Se os conteúdos não se encontram 
separados por espaços em branco do 
tamanho adequado. 
 
0,5→Se apenas alguns dos conteúdos se 

encontram separados por espaços em branco 
do tamanho adequado. 
 
1→ Se os conteúdos se encontram todos 
separados por espaços em branco do 
tamanho adequado. 
 
iii) 
0→Se a página apresenta na maior parte dos 
textos, um espaçamento entre linhas de blocos 
de texto inferior a 1,4. 
 
1→Se a página apresenta na maior parte dos 
textos, um espaçamento entre linhas de blocos 
de texto igual ou superior a 1,4. 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5 ou 1. 
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Identificador: C1.2.9 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 2 ou 2,5. 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 3. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma e por observação do código 
fonte. 

 

Tabela 20- Descrição técnica do indicador C1.2.10 

Identificador: C1.2.10 
Designação: Caracteres por linha 
Descrição: Avalia o número máximo de caracteres por 

linha. Para garantir uma maior facilidade de 
leitura ao utilizador, o número máximo de 
caracteres não deve ultrapassar os 65 por 
linha, incluindo o espaçamento. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→ Se o número de caracteres por linha, no 

geral, for maior do que 65, incluindo o 
espaçamento. 
 
1→ Se o número de caracteres por linha, no 
geral, for igual ou inferior a 65, incluindo o 
espaçamento. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 21- Descrição técnica do indicador C1.2.11 

Identificador: C1.2.11 
Designação: Contrastes e esquema de cores 
Descrição: Avalia se o contraste entre a cor dos textos e a 

de fundo asseguram uma boa leitura. 
No que diz respeito aos valores de contraste, 
as recomendações de acessibilidade indicam 
valores diferentes para textos em que o 
tamanho é inferior a 18 pixéis e para os que 
têm mais de 18 pixéis (ou textos a negrito com 
mais de 14 pixéis). Para passar no teste de 
acessibilidade (AA), tem que haver um rácio de 
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Identificador: C1.2.11 
contrastes de pelo menos 4.5:1, e em textos 
maiores do que 18 pixéis esse valor deve ser 
de pelo menos 3:1. 
Podem usar-se sistemas que calculam 
automaticamente o contraste entre as duas 
cores e que indicam se passam ou não no 
teste de acessibilidade, são eles: 

• Colour Contrast Check – por Jonathan 
Snook; 

• Contrast Ratio – por Lea Verou; 
 

Nas páginas de internet, as combinações de 
cores não servem só como função estética, 
mas também para melhorar a experiência do 
utilizador. Para o sucesso de um projeto, a 
escolha do esquema de cores adequado é 
fundamental. A forma mais comum de dividir 
as cores é a que divide as cores quentes 
(Amarelo, magenta e vermelho) das cores frias 
(verde, violeta e azul). 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Contrastes; 

ii) Esquema de cores; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se não passou no teste. 
 
1→ Se passou no teste. 
 
ii) 
0→Se não apresenta um esquema de cores 
que proporciona uma boa experiência ao 
utilizador.  
 
1→Se apresenta um esquema de cores que 
proporciona uma boa experiência ao utilizador.  
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 
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Identificador: C1.2.11 
Recolha: Recolha de informação por observação direta 

da plataforma e através da página Web 
Contrast Ratio. 

 

Tabela 22- Descrição técnica do indicador C1.2.12 

Identificador: C1.2.12 
Designação: Hierarquia visual 
Descrição: Avalia se a informação está dividida por títulos 

e subtítulos, de forma a que a atenção do 
utilizador se foque num nível de cada vez. 
A informação apresentada em cada página 
deve estar organizada consoante o seu nível de 
importância e para isso é fundamental que a 
ordem de importância de cada título seja 
facilmente percetível.  

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→ Se a informação não está representada 

hierarquicamente e não leva o utilizador a 
focar-se num nível de cada vez. 
 
1→ Se a informação está representada 

hierarquicamente e leva o utilizador a focar-se 
num nível de cada vez. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 23- Descrição técnica do indicador C1.2.13 

Identificador: C1.2.13 
Designação: Títulos descritivos 
Descrição: Avalia se a plataforma utiliza títulos descritivos. 

O título descritivo é mostrado na janela do 
navegador, os motores de busca assumem 
esses títulos para identificar as páginas. O 
título da página deve ser coerente com os 
conteúdos que nela existem. 
 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→ Se a plataforma não apresenta títulos 

descritivos. Considera-se este valor se ao fim 
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Identificador: C1.2.13 
de 5 tentativas, nenhuma das páginas 
apresentar títulos descritivos. 
 
0,5→Se a plataforma apenas apresenta 
títulos descritivos em algumas das suas 
páginas. Considera-se este valor se ao fim de 
5 tentativas, houver pelo menos uma que não 
apresente título descritivo. 
 
1→ Se a plataforma utiliza títulos descritivos 
em todas as suas páginas. Considera-se este 
valor se ao fim de 5 tentativas, todas as 
páginas apresentam títulos descritivos. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 24- Descrição técnica do indicador C1.2.14 

Identificador: C1.2.14 
Designação: Cabeçalho 
Descrição: Avalia o cabeçalho da página. O cabeçalho 

deve conter um logótipo, um título, um menu 
e uma área de pesquisa. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Logótipo; 

ii)  Título; 
iii) Menu; 
iv) Área de pesquisa 

Valor dos subindicadores: i) 
0 → Se o cabeçalho não apresenta logótipo. 
 
1→ Se o cabeçalho apresenta logótipo. 
 
ii) 
0→ Se o cabeçalho não apresenta um título. 
 
1→ Se o cabeçalho apresenta um título. 
 
iii) 
0→ Se o cabeçalho não apresenta um menu. 
 
1→ Se o cabeçalho apresenta um menu. 
 
iv) 
0→ Se o cabeçalho não apresenta uma área 
de pesquisa. 
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Identificador: C1.2.14 
 
1→ Se o cabeçalho apresenta uma área de 
pesquisa. 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 

for igual a 2. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 3. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 4. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 25- Descrição técnica do indicador C1.2.15 

Identificador: C1.2.15 
Designação: Rodapé  
Descrição: Avalia se o rodapé apresenta links relevantes e 

convencionados para os utilizadores que 
chegam à parte inferior da página. Por 
exemplo, políticas da página, contactos, mapa 
do site e links externos. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se o rodapé não apresenta nenhum dos 

links relevantes mencionados. 
 
0,25→Se o rodapé apresenta apenas um dos 
links relevantes mencionados. 
 
0,5→ Se o rodapé apresenta dois dos links 
relevantes mencionados em cima. 
 
0,75→Se o rodapé apresenta três dos links 
relevantes mencionados. 
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Identificador: C1.2.15 
 
1→ Se o rodapé apresenta quatro dos links 
relevantes mencionados em cima. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 26- Descrição técnica do indicador C1.3.1 

Identificador: C1.3.1 
Designação: Estrutura de navegação 
Descrição: Avalia se a estrutura de navegação é 

semelhante em todas as páginas, de forma a 
serem coerentes. 
Todos os conteúdos devem ser fáceis de 
encontrar pelo utilizador, independentemente 
da área da página onde se encontram. A 
estrutura de navegação definida, deve ser 
mantida em todas as páginas para que seja 
coerente. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se nem todas as páginas apresentam 

uma estrutura de navegação semelhante. 
 
1→ Se todas as páginas apresentam uma 
estrutura de navegação semelhante. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 27- Descrição técnica do indicador C1.3.2 

Identificador: C1.3.2 
Designação: Agrupamento e distinção dos elementos de 

navegação 
Descrição: Avalia se os elementos de navegação estão 

bem agrupados e bem distintos uns dos 
outros. É necessário distinguir os elementos 
de navegação primários dos secundários. 
Os primários são aqueles mais procurados e 
os que levam o utilizador a visitar a página, os 
secundários são os conteúdos 
complementares que por regra não são a 
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Identificador: C1.3.2 
principal causa que leva o utilizador a visitar a 
página.  
Avalia se os elementos de navegação se 
encontram sempre no mesmo local ao longo 
de todas as páginas. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Agrupamento e distinção. 

ii) Localização. 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se os elementos de navegação não se 
encontram separados uns dos outros, ou seja, 
se os elementos de navegação primária e os 
elementos de navegação secundária se 
encontram juntos, sem qualquer distinção. 
 
1→ Se os elementos de navegação primária e 
os elementos de navegação secundária se 
encontram separados uns dos outros e são 
fáceis de distinguir. 
 
ii) 
0→ Se os elementos de navegação primários 
e secundários não se encontram sempre no 
mesmo local ao longo das páginas. 
 
1→ Se os elementos de navegação primários 
e secundários se encontram sempre no 
mesmo local ao longo das páginas. 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 2. 
Recolha: Recolha de informação por observação direta 

da plataforma. 
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Tabela 28- Descrição técnica do indicador C1.3.3 

Identificador: C1.3.3 
Designação: Acesso à página inicial 
Descrição: Avalia se todas as páginas permitem um 

acesso fácil e direto à página inicial. 
Os utilizadores devem poder voltar á página 
inicial de forma rápida e intuitiva. 
Avalia se essa ligação está escrita em 
português. Deve evitar-se as palavras 
“homepage” e “home”. 
Avalia também se o atalho para a página inicial 
é feito através de uma imagem, de forma a ser 
claro o seu propósito.  

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Garantia de acesso à página 

inicial; 
ii) Linguagem; 
iii) Presença de imagem; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→Se nem todas as páginas fornecem um 
acesso à página inicial. 
 
0,5→Se todas as páginas fornecem um 
acesso a página inicial, mas não é rápido e 
intuitivo. (Por exemplo, o utilizador necessita 
de fazer scroll até ao início da página onde se 
encontra para conseguir voltar à página 
inicial).  
 
1→Se todas as páginas fornecem um acesso 

à página inicial, de forma rápida e intuitiva. 
 
ii) 
0→Se a ligação à página inicial não está 
escrita em português, o logotipo da empresa 
não é considerado como uma ligação escrita 
em português. 
 
1→Se a ligação à página inicial está escrita 
em português.  
 
iii) 
0→Se o acesso para a página inicial não é 
feito através de uma imagem. 
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Identificador: C1.3.3 
0,5→Se o acesso para a página inicial é feito 
através de uma imagem, mas essa imagem 
corresponde ao logotipo da plataforma. 
 
1→ Se o acesso para a página inicial é feito 
através de uma imagem que demonstre 
claramente o seu propósito. 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5 ou 1. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 2 ou 2,5. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 3. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 29-Descrição técnica do indicador C1.3.4 

Identificador: C1.3.4 
Designação: Perceção dos textos dos menus 
Descrição: Avalia se os textos dos menus são evidentes e 

facilmente percebidos. 
A perceção do texto dos menus deve ser 
evidente para que o utilizador entenda 
imediatamente quais os conteúdos a que vai 
aceder quando clicar em determinada ligação. 
Avalia também se caso estes não são bastante 
evidentes, apresentam uma descrição sobre a 
sua funcionalidade. Se o nome do item não for 
suficiente para que o utilizador entenda qual a 
ligação de destino, deve conter uma etiqueta 
com uma breve descrição de texto. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Textos dos menus 

evidentes e percetíveis; 
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Identificador: C1.3.4 
ii) Presença de etiqueta 

com breve descrição; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se os textos dos menus não são 
evidentes e percetíveis, ou seja, se o utilizador 
precisa de ler mais do que uma vez para 
compreender. 
 
1→ Se os textos dos menus são evidentes e 
percetíveis, ou seja, se o utilizador entende o 
seu objetivo na primeira leitura. 
 
ii) 
0→Se os textos dos menus que não são 
percetíveis, não apresentam uma etiqueta 
com uma breve descrição da sua 
funcionalidade. 
 
1→ Se os textos dos menus que não são 
percetíveis, apresentam uma etiqueta com 
uma breve descrição da sua funcionalidade. 
Caso os textos dos menus sejam todos 
percetíveis e não precisem de descrição, 
também é atribuído este valor. 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0; 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1; 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2; 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 30- Descrição técnica do indicador C1.3.5 

Identificador: C1.3.5 
Designação: Itens clicáveis 
Descrição: Avalia se as opções clicáveis (links e botões) 

se distinguem dos restantes elementos que 
figuram na página. Esta distinção faz-se 
através do uso de cores diferentes, mas 
também pode ser feita com um sublinhado ao 
itálico. 
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Identificador: C1.3.5 
Avalia se as ligações apresentam um 
espaçamento extra. Isto surge com o propósito 
de simplificar a navegação. A área clicável da 
ligação só cresce, e dá uma melhor 
apresentação visual ao utilizador, através da 
criação de um espaçamento extra. 
Avalia também o facto de o texto estar 
sublinhado quando não há presença de uma 
ligação. Normalmente o utilizador associa um 
sublinhado a uma ligação, por isso não deve 
ser induzido em erro. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Opções clicáveis 

distinguíveis; 
ii) Espaçamento extra; 
iii) Uso de sublinhado; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→ Se no geral, as opções clicáveis, como os 
links e os botões, não se distinguem 
facilmente do restante texto. 
 
0,5→Se no geral, as opções clicáveis, como 
os links e os botões, se distinguem facilmente 
do restante texto, mas é possível encontrar 
páginas onde isso não se verifica. 
 
1→ Se no geral, as opções clicáveis, como os 
links e os botões, se distinguem facilmente do 
restante texto. 
 
ii) 
0→ Se a maior parte das áreas clicáveis não 
apresentam um espaçamento extra. 
 
0,5→Se apenas algumas das áreas clicáveis 
apresentam um espaçamento extra. 
 
1→ Se a maioria das áreas clicáveis 
apresentam um espaçamento extra. 
 
iii) 
0→ Se o texto se encontra sublinhado mesmo 
quando não há presença de ligações. 
 
1→Se o texto só se encontra sublinhado na 
presença de ligações. 
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Identificador: C1.3.5 
Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5 ou 1. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 2 ou 2,5. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 3. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 31- Descrição técnica do indicador C1.3.6 

Identificador: C1.3.6 
Designação: Propósito das ligações 
Descrição: Avalia se as ligações se apresentam de modo 

a que o utilizador compreenda e antecipe o 
seu propósito antes de clicar. 
Por vezes, o uso de termos simples como 
“clique aqui” é pouco produtivo. Por exemplo, 
em vez de “Clique aqui para registar uma nova 
conta” deve constar “Registar nova conta”. 
Avalia se as ligações têm textos que coincidem 
com o título ou cabeçalho principal da página 
de destino. 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Antecipar o seu objetivo; 

ii) Refletir o título da página de 
destino; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→Se ao longo das páginas é muito frequente 
encontrar ligações como “clique aqui” ou 
“aqui” em vez do seu verdadeiro propósito. 
 
0,5→Se ao longo das páginas, normalmente 
as ligações indicam explicitamente o seu 
propósito, mas também é possível encontrar 
algumas ligações como “clique aqui” ou 
“aqui”. 
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Identificador: C1.3.6 
1→Se é possível antecipar o objetivo de todas 
as ligações presentes na página e não são 
utilizados termos pouco produtivos. 
 
ii) 
0→Se o texto de grande parte das ligações 
não coincide com o título ou cabeçalho da 
página de destino. Se em 9 ligações testadas, 
pelo menos 3 não correspondem ao título de 
destino. 
 
0,5→Se apenas o texto de algumas ligações 

coincide com o título da página de destino. Se 
em 9 páginas testadas, o número de ligações 
que coincidem com o título da página de 
destino, estiver entre 4 e 6, inclusive. 
 
1→Se o texto da maior parte das ligações 
coincide com o título da página de destino. Se 
em 9 páginas testadas, o número de ligações 
que coincidem com o título da página de 
destino, estiver entre 7 e 9, inclusive. 
 

Valor do indicador: 0→ Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
1→ Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 2. 
Recolha: Recolha de informação por observação direta 

da plataforma. 
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Tabela 32- Descrição técnica do indicador C1.3.7 

Identificador: C1.3.7 
Designação: Sinalização de Tabs  
Descrição: Avalia se quando existem tabs na página, estas 

são bem percetíveis ao utilizador de modo a 
que saiba sempre em qual se encontra. 
As tabs também podem ser chamadas de 
áreas de navegação. O utilizador deve 
entender qual a aba de navegação que está 
ativa. Este componente é utilizado quando se 
tem bastante informação diferenciada, mas 
com pouco espaço para apresentá-la. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se as tabs não estão bem percetíveis e o 

utilizador não consegue perceber em qual se 
encontra. 
 
1→Se as tabs estão bem percetíveis e o 
utilizador consegue perceber em qual se 
encontra. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 33- Descrição técnica do indicador C1.3.8 

Identificador: C1.3.8 
Designação: Localização do utilizador na página 
Descrição: Avalia se o utilizador está constantemente 

informado da sua localização. 
Pode ser informado através de um 
apontamento (feedback) visual evidente no 
menu, assinalando na página onde se 
encontra. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se a página não informa o utilizador da 

sua localização. Se em 6 páginas diferentes, 
pelo menos 3 não informam o utilizador da sua 
localização. 
 
0,5→Se a página só informa algumas vezes o 
utilizador da sua localização. Se em 6 páginas 
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Identificador: C1.3.8 
diferentes, apenas 4 ou 5 informam o 
utilizador da sua localização. 
 
1→ Se a página mantém constantemente o 
utilizador informado sobre a sua localização. 
Se em 6 páginas diferentes, o utilizador é 
sempre informado da sua localização. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 34-Descrição técnica do indicador C1.3.9 

Identificador: C1.3.9 
Designação: Botões  
Descrição: Avalia se os botões se encontram localizados 

do lado direito, dada a sua comprovada 
eficácia. 
Avalia se o tamanho do botão é suficiente para 
este ser facilmente interpretado no contexto da 
página onde se encontra o utilizador. 
Aumentar um botão não significa aumentar a 
sua usabilidade, um botão enorme não é 
necessariamente mais eficaz. 
Avalia se os botões apresentam uma imagem 
que sugira que são clicáveis e que assinale a 
sua área interativa. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Posicionamento; 

ii) Tamanho; 
iii) Imagem; 

Valor dos subindicadores: i) 
0 →Se grande parte dos botões não se 
encontram localizados do lado direito. Se em 
9 botões testados, o número de botões 
localizados à direita é igual ou inferior a 3. 
 
0,5→Se apenas alguns dos botões se 
encontram localizados do lado direito. Se em 
9 botões testados, o número de botões 
localizados à direita é superior a 3, mas 
inferior a 7. 
 
1→Se a maioria dos botões se encontram 
localizados do lado direito. Se em 9 botões 
testados, o número de botões localizados à 
direita é igual ou superior a 7. 
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Identificador: C1.3.9 
 
ii) 
0→ Se os botões não apresentam um 
tamanho suficiente para serem facilmente 
interpretados. 
 
1→ Se os botões apresentam um tamanho 
suficiente para serem facilmente 
interpretados. 
 
iii) 
0→ Se os botões não apresentam uma 

imagem que sugira que são clicáveis. 
 
1→ Se os botões apresentam uma imagem 
que sugira que são clicáveis. 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5 ou 1. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 2 ou 2,5. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 3. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 35- Descrição técnica do indicador C1.3.10 

Identificador: C1.3.10 
Designação: Pesquisa 
Descrição: Avalia se o formulário de pesquisa está bem 

visível, de preferência no topo da página. 
A pesquisa assume um papel fundamental ao 
apresentar a informação que o utilizador 
procura.  
Avalia se o processo de pesquisa tem em 
consideração o recurso a sinónimos e tags 
(etiquetas). As palavras de pesquisa utilizadas 
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Identificador: C1.3.10 
em todas as plataformas foram: anúncio, 
peças procedimentos, esclarecimentos, 
reclamações decisão adjudicação e contratos. 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Localização do formulário de 

pesquisa; 
ii) Utilização de sinónimos e tags; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→Se o formulário de pesquisa não se 
encontra bem visível; 
 
0,5→ Se o formulário de pesquisa se encontra 

bem visível, mas não no topo da página. 
 
1→ Se o formulário de pesquisa se encontra 
bem visível e no topo da página. 
 
ii) 
0→Se o processo de pesquisa não tem em 
consideração o recurso a sinónimos e tags. Ou 
seja, nas seis palavras pesquisadas, apenas 
demostra resultados em duas ou menos. 
 
0,5→Se o processo de pesquisa apresenta 

resultados em apenas alguns sinónimos e tags 
procurados. Ou seja, nas seis palavras 
pesquisadas, apenas demostra resultados em 
três ou quatro. 
 
 
1→Se o processo de pesquisa apresenta 
resultados em grande parte dos sinónimos e 
tags procurados. Ou seja, nas seis palavras 
pesquisadas, demonstra resultados em pelo 
menos cinco. 
 

Valor do indicador: 0→ Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 0,5. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
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Identificador: C1.3.10 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1,5. 
 
1→ Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 36-Descrição técnica do indicador C1.4.1 

Identificador: C1.4.1 
Designação: Feedback das ações 
Descrição: Avalia se a plataforma dá um feedback ao 

utilizador sobre as suas ações, se estas foram 
bem ou malsucedidas. 
Este ponto pode ser verificado com o envio de 
um formulário ou com uma tentativa de login. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
Valor do indicador: 0→Se a plataforma não envia um feedback 

com o resultado das ações. 
 
1→ Se a plataforma envia um feedback com 
o resultado das ações. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 37-Descrião técnica do indicador C1.4.2 

Identificador: C1.4.2 
Designação: Cores das mensagens 
Descrição: Avalia se as cores das mensagens remetem 

imediatamente o utilizador para o resultado da 
sua ação. 
Por exemplo, verde para mensagens de 
sucesso e vermelho para mensagens de erro. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se o utilizador não consegue percecionar 

o resultado da sua ação através da cor da 
mensagem. 
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Identificador: C1.4.2 
1→ Se o utilizador consegue percecionar o 
resultado da sua ação através da cor da 
mensagem. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 38- Descrição técnica do indicador C1.4.3 

Identificador: C1.4.3 
Designação: Feedback do resultado das ações 
Descrição: Avalia se o utilizador é informado 

imediatamente sobre o resultado das suas 
ações, de maneira a perceber que o sistema 
recebeu as suas ordens e as está a processar.  
Existem algumas maneiras de prestar esse 
esclarecimento: 

• Pode-se dar um feedback imediato 
após um clique numa ligação com a 
mudança de cor do texto ou do fundo 
da ligação; 

• Pode-se colocar um botão que ajude o 
utilizador a regressar ao local onde se 
encontrava anteriormente; 

• Quando o utilizador acede a um 
processamento mais longo, deve 
facultar-se um feedback que indique 
que a informação está a ser 
processada. Isto é possível através de 
uma barra de progresso, ícone de 
carregamento, ou outra informação 
que indique que o utilizador deve 
esperar; 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 

Valor do indicador: 0→ Se o utilizador não é avisado que o 
sistema recebeu as suas ordens e está a 
processar informação. 
 
1→ Se o utilizador é avisado que o sistema 
recebeu as suas ordens e está a processar 
informação. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 39- Descrição técnica do indicador C1.4.4 

Identificador: C1.4.4 
Designação: Mensagens de erro 
Descrição: Avalia se as mensagens de erro são simples e 

diretas de forma a ajudar o utilizador a corrigir 
e ultrapassar os erros. Devem evitar-se 
mensagens que não ajudem e que não 
permitem compreender o motivo do erro nem 
como ele pode ser corrigido. 
Avalia também se as mensagens de erro 
aparecem próximas do campo a que 
correspondem. A maneira como se insere a 
mensagem de erro junto ao campo pode 
variar, o que interessa é que os campos que 
contêm erros sejam rapidamente identificados 
como tal. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Conteúdo da mensagem; 

ii) Localização da mensagem; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 → Se a mensagem de erro apresentada não 
é simples e direta e não ajuda em nada o 
utilizador, ou seja, se o utilizador necessita de 
ler mais do que uma vez para entender. 
 
1→ Se a mensagem de erro é simples e direta 
e ajuda o utilizador a corrigir e ultrapassar os 
erros, ou seja, se ao ler pela primeira vez, o 
utilizador apercebe-se logo onde está o erro. 
 
ii) 
0→ Se as mensagens de erro não aparecem 
próximas ao campo a que correspondem. 
 
1→ Se as mensagens de erro aparecem 
próximas ao campo a que correspondem; 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 40- Descrição técnica do indicador C1.4.5 

Identificador: C1.4.5 
Designação: Mensagens de sucesso 
Descrição: Avalia se o utilizador recebe um 

esclarecimento de que o resultado da sua ação 
foi realizado com sucesso. Por exemplo, o 
envio de um formulário. 
Esta mensagem não deve ser intrusiva e não 
deve resultar num “beco sem saída”. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se o utilizador não recebe um 

esclarecimento que a sua ação foi bem-
sucedida, ou se recebe um esclarecimento, 
mas é levado para um beco sem saída. 
 
1→ Se o utilizador recebe um esclarecimento 
que a sua ação foi bem-sucedida. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 41- Descrição técnica do indicador C1.4.6 

Identificador: C1.4.6 
Designação: Situações de erro 
Descrição: Avalia se quando ocorre uma situação de erro 

é possível contornar esse erro e continuar a 
navegação de forma a minimizar esse 
transtorno, ou se a página nos leva para um 
“beco sem saída”. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se quando ocorre um erro, a página 

normalmente leva para um “beco sem saída”. 
Se em 3 erros detetados, pelo menos 2 deles, 
levam para uma página sem saída. 
 
0,5→Se quando ocorre um erro, são raras as 
vezes que a página leva para um “beco sem 
saída”. Se em 3 erros detetados, apenas um 
leva para uma página sem saída. 
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Identificador: C1.4.6 
 
1→ Se quando ocorre um erro, é sempre 
possível continuar a navegação. Se em 3 erros 
detetados, nenhum deles leva para uma 
página sem saída. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 42- Descrição técnica do indicador C1.5.1 

Identificador: C1.5.1 
Designação: Qualidade dos formulários 
Descrição: Avalia se os formulários são intuitivos e fáceis 

de compreender. 
Avalia se apresentam apenas os campos 
necessários. Por vezes os formulários pedem 
campos que não têm importância. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Intuitivos; 

ii) Apresentam apenas campos 
necessários; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→Se o utilizador necessita de ler mais do 
que uma vez para perceber que informação 
deve inserir. 
 
1→Se o utilizador apenas lê uma vez e 
percebe que informação deve inserir. 
 
ii) 
0→Se os formulários apresentam campos de 
preenchimento desnecessários para o efeito 
do mesmo. 
 
1→Se os formulários apresentam apenas 
campos de preenchimento necessários para o 
efeito do mesmo. 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
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Identificador: C1.5.1 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 43- Descrição técnica do Indicador C1.5.2 

Identificador: C1.5.2 
Designação: Componente visual 
Descrição: Avalia se a componente visual respeita as 

convenções e padrões mais comuns, a não ser 
que algo o justifique. 
Deve evitar-se elementos dissonantes, como 
campos de preenchimento estilizados, pois 
estes provocam dúvidas nos utilizadores. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se a componente visual não respeita as 

convenções e padrões mais comuns. 
 
1→Se a componente visual respeita as 
convenções e padrões mais comuns. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 44- Descrição técnica do indicador C1.5.3 

Identificador: C1.5.3 
Designação: Campos de preenchimento obrigatório 
Descrição: Avalia se os campos de preenchimento 

obrigatório se distinguem claramente dos 
outros. Essa distinção pode ser feita através da 
utilização de um asterisco (*) à frente dos 
campos de preenchimento obrigatório. 
Também se pode usar a palavra “obrigatório” 
em vez de asterisco. 
Avalia se quando surge a nota relativamente à 
obrigatoriedade, se encontra incluída na label 
do campo e não fora dela.  

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Marcação dos campos de 

preenchimento obrigatório; 
ii) Local da nota de aviso; 

Valor dos subindicadores: i) 



113 
 

Identificador: C1.5.3 
0→ Se os campos de preenchimento 
obrigatório não estão bem assinalados. 
 
1→Se os campos de preenchimento 
obrigatório estão bem assinalados. 
 
ii) 
0→ Se a nota de obrigatoriedade surge fora 
do campo. 
 
1→Se a nota de obrigatoriedade surge dentro 
do campo. 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 45- Descrição técnica do indicador C1.5.4 

Identificador: C1.5.4 
Designação: Localização das etiquetas 
Descrição: Avalia se as labels, ou etiquetas, se 

posicionam de forma a que estejam 
visualmente próximas aos campos a que 
dizem respeito. 
Recomenda-se que estejam no topo dos 
campos a que pertencem. 
As etiquetas podem ser colocadas: 

• No topo, aconselha-se o uso deste tipo 
de alinhamento quando se pretende 
diminuir o tempo de preenchimento e 
quando não existem 
constrangimentos de espaço; 

• Na esquerda, com alinhamento à 
direita. Aconselha-se o uso desde tipo 
de alinhamento quando existem 
constrangimentos de espaço na 
vertical; 

• Na esquerda, com alinhamento à 
esquerda. Aconselha-se este tipo de 
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Identificador: C1.5.4 
alinhamento quando se pretende que 
os utilizadores possam fazer uma 
leitura rápida de todas as perguntas, 
mas só tem de responder a algumas; 

• Dentro dos campos. Esta solução só 
deve ser usada quando há 
constrangimentos extremos de 
espaço ou quando os campos usados 
são poucos e rapidamente percetíveis, 
como por exemplo “Nome de 
utilizador” e “senha”. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se as etiquetas não estão bem 

posicionadas. 
 
0,5→ Se as etiquetas estão bem 
posicionadas, mas não no topo. 
 
1→ Se as etiquetas estão bem posicionadas e 
no topo. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 46- Descrição técnica do indicador C1.5.5 

Identificador: C1.5.5 
Designação: Clareza do texto dos botões 
Descrição: Avalia se os botões do formulário indicam 

claramente a ação que resulta do seu clique. 
Os textos típicos que surgem nestes botões 
costumam ser “Atualizar”, “Gravar” e 
“Enviar”. 
Botões como “Sim” e “Não” devem ser 
evitados.  

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se os botões do formulário não indicam 

claramente a ação que resulta do seu clique. 
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Identificador: C1.5.5 
0,5→Se apenas alguns dos botões do 
formulário indicam claramente a ação que 
resulta do seu clique. 
 
1→Se todos os botões do formulário indicam 
claramente a ação que resulta do seu clique. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 47- Descrição técnica do indicador C1.5.6 

Identificador: C1.5.6 
Designação: Cancelar ações 
Descrição: Avalia se aparece uma nova questão para 

confirmar a ação sempre que o utilizador 
carregar em “cancelar” uma ação. 
Na caixa de diálogo não devem aparecer 
opções de resposta como “Sim” e “Não”, mas 
sim opções como por exemplo “Cancelar a 
conta” ou “Anular cancelamento”. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se não aparece uma nova questão a 

confirmar o cancelamento de uma ação. 
 
1→ Se aparece uma nova questão a confirmar 
o cancelamento de uma ação. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 48- Descrição técnica do indicador 1.5.7 

Identificador: C1.5.7 
Designação: Distinção entre ações principais e secundárias 
Descrição: Avalia se há um fator diferenciador a nível 

visual entre a ação principal e a secundária. 
Uma ação principal é aquela que cumpre o 
objetivo do utilizador, como por exemplo a 
submissão do formulário, as ações 
secundárias são as que limitam e atrasam o 
cumprimento do objetivo, como o caso de 
ações de voltar atrás, limpar ou cancelar.  

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
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Identificador: C1.5.7 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se não há um fator visual diferenciador 

entre a ação principal e a secundária. 
 
1→ Se há um fator visual diferenciador entre 
a ação principal e a secundária. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 49- Descrição técnica do indicador C1.5.8 

Identificador: C1.5.8 
Designação: Localização dos botões 
Descrição: Avalia se os botões que permitem continuar a 

ação ou retroceder estão alinhados no 
seguimento dos campos do formulário. 
Desta forma, uma vez que os campos estão 
encostados à esquerda, é natural que o botão 
de ação principal também esteja encostado à 
esquerda.   

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se os botões que permitem continuar a 

ação ou retroceder não estão alinhados no 
seguimento dos campos do formulário. 
 
1→ Se os botões que permitem continuar a 
ação ou retroceder estão alinhados no 
seguimento dos campos do formulário. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 50- Descrição técnica do indicador C1.5.9 

Identificador: C1.5.9 
Designação: Inserção de dados 
Descrição: Avalia se a informação requerida nos 

formulários pode ser inserida de vários formas. 
Os dados inseridos pelo utilizador, para o 
formato aceite pelo sistema, são convertidos 
pelo formulário que por sua vez deve ser 
suficientemente inteligente para o interpretar e 
converter. Um exemplo são as diferentes 
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Identificador: C1.5.9 
formas de introduzir uma data (01-01-2001 ou 
1/1/2001). 
Avalia se caso os dados não sejam aceites de 
várias formas, são fornecidas indicações ao 
utilizador de como deve ser feito o 
preenchimento. Por exemplo, se for 
necessário introduzir o código postal, o 
sistema deve indicar ao utilizador um exemplo 
do seu formato. 
Caso o sistema aceite dados que nada têm a 
ver com o campo em questão, por exemplo, 
aceitar um número de telemóvel onde é pedido 
um nome, deve ser avaliado com o valor 0 nos 
dois subindicadores. 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Formato dos dados; 

ii) Exemplificação do formato de 
dados; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→ Se a informação não pode ser inserida de 
vários formatos. 
 
1→Se a informação pode ser inserida em 
vários formatos. 
 
ii) 
0→ Se o formulário não fornece indicações de 
como deve ser o formato dos dados inseridos. 
 
1→Se o formulário fornece indicações de 
como deve ser o formato dos dados inseridos. 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 51- Descrição técnica do indicador C1.6.1 

Identificador: C1.6.1 
Designação: Design 
Descrição: Avalia se o design da interface dos dispositivos 

móveis otimiza a experiência de navegação 
para o tamanho do ecrã e para o contexto da 
utilização. À semelhança do que se passa 
numa página da internet vista num 
computador, a página quando visualizada nos 
dispositivos móveis, tem que garantir ao 
utilizador o acesso às diferentes 
funcionalidades de forma simples, intuitiva, 
eficaz e eficiente. 
Avalia se o design apresenta consistência e 
previsibilidade, ou seja, se é adaptado às 
várias plataformas existentes, mas isto não 
significa apenas replicar e encolher. 
 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Experiência de navegação; 

ii) Consistência e previsibilidade; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 →Se a experiência de navegação no 
dispositivo móvel não é a mesma que num 
computador. 
 
1→ Se a experiência de navegação num 
dispositivo móvel é semelhante á experiência 
de navegação num computador. 
 
 ii) 
0→ Se o design visto num dispositivo móvel é 
completamente diferente do que visto num 
computador, ou seja, não apresenta 
consistência nem previsibilidade. 
 
1→ Se o design visto num dispositivo móvel é 

parecido ou igual ao design visto num 
computador, ou seja, apresenta consistência e 
previsibilidade. 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
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Identificador: C1.6.1 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 52- Descrição técnica do indicador C1.6.2 

Identificador: C1.6.2 
Designação: Conteúdo  
Descrição: Avalia se o conteúdo está organizado em 

unidades de sentido, isto é, é preciso ter em 
mente que o conteúdo se deve apresentar de 
uma forma simples e o mais direto possível. 
Num dispositivo móvel, o utilizador presta 
sempre menos atenção por isso os conteúdos 
têm que estar sintetizados.  
O conteúdo de uma página de internet ou de 
uma aplicação é o conjunto de informação que 
se encontram à disposição dos utilizadores. 
Estas informações podem assumir forma de 
texto, imagem, áudio, ou mesmo vídeo, que 
podem apresentar diferentes objetivos como 
informar, entreter, educar, sensibilizar ou 
mesmo vender. 
Avalia se os conteúdos multimédia são 
apresentados em boas condições, 
independentemente do tamanho, densidade 
ou resolução de ecrã. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Organização do conteúdo; 

ii) Qualidade do conteúdo; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 →Se a organização do conteúdo não se 
apresenta de forma simples e direta. 
 
1→Se a organização do conteúdo se 

apresenta de forma simples e direta. 
 
 ii) 
0→ Se grande parte dos conteúdos 
multimédia apresentam más condições. 
 
1→ Se a maioria ou todos os conteúdos 
multimédia apresentam boas condições. 
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Identificador: C1.6.2 
Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 

igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 2. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 53- Descrição técnica do indicador C1.6.3 

Identificador: C1.6.3 
Designação: Conteúdo móvel otimizado 
Descrição: Avalia se as funcionalidades estão otimizadas 

para a sua utilização em dispositivos móveis. 
Algumas dessas funcionalidades são: 

• Os contactos devem estar acessíveis 
através de um simples toque; 

• Através da localização do utilizador, 
deve ser possível detetar o escritório 
mais próximo; 

• Os conteúdos não devem ser 
descarregados para serem acedidos; 

• O utilizador deve ter o controlo total 
dos conteúdos, ou seja, um vídeo ou 
som não devem começar 
automaticamente. 

Tipo de indicador: Indicador composto 
Subindicadores constituintes: i) Acesso aos contactos; 

ii) Acesso à localização; 
iii) Descarga automática de 

conteúdos; 
iv) Controlo dos conteúdos 

multimédia; 
Valor dos subindicadores: i) 

0 →Se os contactos não podem ser acedidos 
através de um simples toque. 
 
1→ Se os contactos podem ser acedidos 
através de um simples toque. 
 
ii) 
0→ Se através da localização, não consegue 
detetar o escritório mais próximos. 
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Identificador: C1.6.3 
 
1→ Se através da localização, consegue 
detetar o escritório mais próximo. 
 
iii) 
0→ Se para aceder a alguns dos conteúdos, é 
necessário descarregá-los.  
 
1→Se os conteúdos não precisam de ser 
descarregados para serem acedidos (exceto 
documentação). 
 
iv) 
0→ Se o utilizador não tem controlo total 
sobre os conteúdos multimédia. 
 
1→ Se o utilizador tem controlo total sobre os 
conteúdos multimédia. No caso de não 
aparecerem conteúdos multimédia considera-
se este valor. 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,25→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1. 
 
0,5→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 2. 
 
0,75→Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 3. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 4. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 54- Descrição técnica do indicador C1.7.1 

Identificador: C1.7.1 
Designação: Carregamento 
Descrição: Avalia se o carregamento das páginas é feito 

de forma rápida, quanto mais rápido for o 
carregamento, melhor será a experiência do 
utilizador. 
Estima-se que 47% dos utilizadores espera que 
a página carregue em 2 segundos ou menos, 
40% dos utilizadores começam a ficar 
impacientes se a página demorar mais do que 
3 segundos a abrir. 
Este aspeto foi avaliado com recurso ao 
Pingdom Tools, uma página Web que mede o 
desempenho das páginas Web. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se o carregamento das páginas demorar 

mais do que 5 segundos. 
 
0,25→ Se o carregamento das páginas 
demorar entre 3 e 5 segundos. 
 
0,5→ Se o carregamento das páginas demora 
entre dois e três segundos. 
 
1→ Se o carregamento das páginas é feito em 
menos de dois segundos. 

Recolha: Recolha de informação através da ferramenta 
Pingdom Tools. 

 

Tabela 55- Descrição técnica do indicador C1.8.1 

Identificador: C1.8.1 
Designação: Barras de estado 
Descrição: Avalia se a plataforma disponibiliza ao 

utilizador uma barra de estado, informando 
sobre em que fase do processo se encontra, 
para o utilizador não se sentir confuso nem 
perdido. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 
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Identificador: C1.8.1 
Valor do indicador: 0→ Se a plataforma não disponibiliza ao 

utilizador barras de estado. 
 
0,5→ Se a plataforma só disponibiliza 
algumas vezes barras de estado. 
 
1→Se a plataforma disponibiliza 
frequentemente ao utilizador barras de estado. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 56- Descrição técnica do indicador C1.8.2 

Identificador: C1.8.2 
Designação: Capacidade de retificar os erros 
Descrição: Avalia se a plataforma dá ao utilizador a 

capacidade de retificar os erros, recuando, 
anulando e alterando até ao ponto onde se 
introduziu a informação incorreta. 

Tipo de indicador: Indicador Composto 
Subindicadores constituintes: i) Capacidade de recuar; 

ii) Capacidade de anular; 
iii) Capacidade de alterar; 

Valor dos subindicadores: i) 
0→ Se a plataforma não dá ao utilizador a 
capacidade de recuar até onde se encontra o 
erro. 
 
1→ Se a plataforma dá ao utilizador a 
capacidade de recuar até onde se encontra o 
erro. 
 
ii) 
0→ Se a plataforma não dá ao utilizador a 
capacidade de anular até onde se introduziu a 
informação incorreta. 
 
1→ Se a plataforma dá ao utilizador a 
capacidade de anular até onde se introduziu a 
informação incorreta. 
 
iii) 
0→ Se a plataforma não dá ao utilizador a 
capacidade de alterar a informação incorreta. 
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Identificador: C1.8.2 
1→ Se a plataforma dá ao utilizador a 
capacidade de alterar a informação incorreta. 
 
 

Valor do indicador: 0→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 0. 
 
0,5→ Se a soma do valor dos subindicadores 
for igual a 1 ou 2. 
 
1→Se a soma do valor dos subindicadores for 
igual a 3. 
 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 57- Descrição técnica do indicador C1.8.3 

Identificador: C1.8.3 
Designação: Confirmação antes de concluir um processo 
Descrição: Avalia se a informação é apresentada e se é 

pedida uma confirmação ao utilizador antes de 
concluir um processo. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se não é feita uma confirmação antes de 

um processo ser concluído. 
 
0,5→Se é apenas feita uma confirmação em 
alguns dos processos antes de serem 
concluídos. 
 
1→Se é sempre feita uma confirmação antes 
de um processo ser concluído. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 
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Tabela 58- Descrição técnica do indicador C1.8.4 

Identificador: C1.8.4 
Designação: Linguagem 
Descrição: Avalia se a linguagem utilizada é um facilitador 

e não um obstáculo. 
Uma das melhores formas de garantir que as 
mensagens chegam a um maior número de 
utilizadores é usar sempre uma linguagem 
clara, consistente e fácil de entender e 
compreender. A linguagem deve ser sempre 
um facilitador e nunca um obstáculo.  

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se a linguagem utilizada no geral é um 

obstáculo, ou seja, o utilizador necessita te ler 
mais do que uma vez para compreender. 
 
1→Se a linguagem utilizada no geral é fácil de 
compreender, ou seja, o utilizador apenas 
necessita de ler uma vez para entender o que 
está escrito. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 

Tabela 59- Descrição técnica do indicador C1.8.5 

Identificador: C1.8.5 
Designação: Ajuda complementar 
Descrição: Avalia se a plataforma presta ajuda 

complementar ao utilizador, pode ser sob a 
forma de dicas, documentação, contactos 
diretos, etc… Esta informação complementar 
não deve perturbar um processo em curso. 

Tipo de indicador: Indicador Simples 
Subindicadores constituintes: - 
Valor dos subindicadores: - 

 
Valor do indicador: 0→ Se a plataforma não presta ajuda 

complementar. 
 
1→Se a plataforma presta ajuda 
complementar. 

Recolha: Recolha de informação por observação direta 
da plataforma. 

 



126 
 

Anexo D – Referencial de avaliação da Plataforma ComprasPT 

CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

C1.1 - DESIGN DE INTERFACES  

C1.1.1 Valor da informação - 0,5 - 

1,5  C1.1.2 Clareza da informação - 1 - 

C1.1.3 Valorização da simplicidade - 0 - 

C1.2 – CONTEÚDO  

C1.2.1 Consistência Visual iii) Local dos conteúdos 
de navegação 
principal 

0 0,5 - 

3,25 

iv) Local dos conteúdos 
de navegação 
secundária 

1 

C1.2.2 Consistência Visual dos 
textos 

- 1 - 

C1.2.3 Coerência de textos - 0 Os números telefónicos são 
apresentados em vários formatos. 

C1.2.4 Hiperligações da navegação 
da página 

- 0 São difíceis de distinguir. 

C1.2.5 Aspeto e resposta visual 
das hiperligações 

i) Aspeto das 
hiperligações 

1 1 - 

ii) Resposta visual das 
hiperligações 

1 

C1.2.6 Reconhecimento i) Utilização de objetos 0 0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

ii) Opções destrutivas 
diferenciadas 

0 As únicas opções destrutivas 
encontradas foram para limpar 
dados e não se encontravam bem 
diferenciadas das restantes. 

C1.2.7 Impressão - 0 - 

C1.2.8 Tamanho e tipo de letra i) Tamanho de letra 
 

- - Não foi possível identificar, mesmo 
através da inspeção do código 
fonte. 
Foram utilizadas outras aplicações 
para tentar identificar o tamanho e 
o tipo de letra, mas nenhuma deu 
resultados. 

ii) Tipo de letra - 

C1.2.9 Tipografia  i) Formatação dos 
textos 

 

0  Não foi possível verificar o 
espaçamento utilizado. 

ii) Espaços em branco 
 

1 

iii) Espaçamento - 

C1.2.10 Caracteres por linha - 0 - 

C1.2.11 Contrastes e esquema de 
cores 

i) Contrastes 
 

- - Este ponto não foi possível avaliar 
visto que não foi possível detetar o 
tamanho da fonte. ii) Esquema de cores - 

C1.2.12 Hierarquia visual - 0 - 

C1.2.13 Títulos descritivos - 0,5 - 

C1.2.14 Cabeçalho i) Logótipo 
 

1 0,25 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

ii) Título 
 

0 

iii) Menu 
 

0 

iv) Área de pesquisa 0 

C1.2.15 Rodapé  - 0 - 

C1.3- NAVEGAÇÃO EM PÁGINA  

C1.3.1 Estrutura de navegação - 0 Existem muitas ligações que levam 
para páginas externas à 
plataforma. 

2,5 

C1.3.2 Agrupamento e distinção 
de elementos de navegação 

i) Agrupamento e 
distinção 

1 
 

0,5 - 

ii) Localização 
 

0 

C1.3.3 Acesso à página inicial i) Garantia de acesso à 
página inicial 

 

0 0,25 - 

ii) Linguagem 
 

0 

iii) Presença de imagem 0,5 

C1.3.4 Perceção dos textos dos 
menus 

i) Textos dos menus 
evidentes e 
percetíveis 

 

1 0,5 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

ii) Presença de 
etiqueta com breve 
descrição 

0 

C1.3.5 Itens clicáveis i) Opções clicáveis 
distinguíveis 

0,5 0,75 - 

ii) Espaçamento extra 
 

1 

iii) Uso de sublinhado 1 

C1.3.6 Propósito das ligações i) Antecipar o seu 
objetivo 
 

0 0,25 É muito comum encontrar ligações 
como “Aceda aqui” e “Saiba +”. 

ii) Refletir o título da 
página de destino 
 

0,5 

C1.3.7 Sinalização de Tabs    

C1.3.8 Localização do utilizador na 
página 

- 0 - 

C1.3.9 Botões  i) Posicionamento 
 

1 0,25 Todos os botões apresentam um 
tamanho pequeno e nenhum deles 
apresenta uma imagem que sugira 
que são clicáveis. 

ii) Tamanho 
 

0 

iii) Imagem 
 

0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

C1.3.10 Pesquisa  iii) Localização do 

formulário de 

pesquisa 

 

0 0 Não apresenta uma barra de 
pesquisa. 

iv) Utilização de 

sinónimos e tags 

 

0 

C1.4- FEEDBACK E ERROS  

C1.4.1 Feedback das ações  - 1 - 

2,5 

C1.4.2 Cores das mensagens - 0 A mensagem de sucesso enviada, 
apresentava cor azul. 

C1.4.3 Feedback do resultado das 
ações 

- 1 - 

C1.4.4 Mensagens de erro i) Conteúdo da 
mensagem 

 

1 0,5 - 

ii) Localização da 
mensagem 

 

0 

C1.4.5 Mensagens de sucesso - 0 Quando é enviado o formulário, a 
mensagem de sucesso remete 
novamente para o preenchimento 
do mesmo formulário. 

C1.4.6 Situações de erro - 0 Quando é detetado um erro com o 
Java ou com o Adobe Flash Player, 
a página não deixa prosseguir com 
a navegação. 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

C1.5- FORMULÁRIOS  

C1.5.1 Qualidade dos formulários iii) Intuitivos 
 

1 0,5 O formulário de registo único pede 
muitos campos que não são de 
preenchimento obrigatório. 

4 

iv) Apresentam apenas 
campos necessários 

 

0 

C1.5.2 Componente visual - 1 - 

C1.5.3 Campos de preenchimento 
obrigatório 

i) Marcação dos 
campos de 
preenchimento 
obrigatório 

 

1 1 - 

ii) Local da nota de 
aviso 

1 

C1.5.4 Localização das etiquetas - 0,5 - 

C1.5.5 Clareza do texto dos botões - 1 - 

C1.5.6 Cancelar ações - 0 - 

C1.5.7 Distinção entre ações 
principais e secundárias 

- 0 O botão para limpar o formulário e 
o botão para submeter o 
formulário são exatamente iguais. 

C1.5.8 Localização dos botões - 0 - 

C1.5.9 Inserção de dados  iii) Formato dos dados 
 

0 0 O formulário aceita qualquer tipo 
de dados, mesmo os que nada têm 
a ver com os campos em questão. iv) Exemplificação do 

formato de dados 
 

0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

C1.6- DISPOSITIVOS MÓVEIS  

C1.6.1 Design i) Experiência de 
navegação 

 

 - -  

ii) Consistência e 
previsibilidade 

 

 

C1.6.2 Conteúdo i) Organização do 
conteúdo 

 

 - -  

ii) Qualidade do 
conteúdo 

 

 

C1.6.3 Conteúdo móvel otimizado i) Acesso aos 
contactos 

 

 - -  

ii) Acesso à localização  

iii) Descarga 
automática de 
conteúdos 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório da 
Pontuação dos 
indicadores por 
Classe 

iv) Controlo dos 
conteúdos 
multimédia. 

 

 

C1.7- DESEMPENHO  

C1.7.1 Carregamento  - 1 O tempo de carregamento foi de 
0,99 segundos. 1 

C1.8- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

C1.8.1  Barras de estado - 0 - 

2,5 

C1.8.2 Capacidade de retificar os 
erros 

i) Capacidade de 
recuar 

 

0 0,5 Permite limpar alguns campos 
preenchidos. 

ii) Capacidade de 
anular 

 

0 

iii) Capacidade de 
alterar 

1 

C1.8.3 Confirmação antes de 
concluir um processo 

- 0 Em todas as páginas testadas, 
nunca foi pedida uma confirmação 
ao utilizador. 

C1.8.4 Linguagem - 1 - 

C1.8.5 Ajuda complementar - 1 - 

Total: 17.25 de 
45  
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Anexo E – Referencial de avaliação da Plataforma Acingov 

CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.1 - DESIGN DE INTERFACES  

C1.1.1 Valor da informação - 0,5 - 

2,5  
C1.1.2 Clareza da informação - 1 - 

C1.1.3 Valorização da 
simplicidade 

- 1 - 

C1.2 – CONTEÚDO  

C1.2.1 Consistência Visual v) Local dos conteúdos 
de navegação 
principal 

1 0,5 - 

9,25 

vi) Local dos conteúdos 
de navegação 
secundária 

0 

C1.2.2 Consistência Visual dos 
textos 

- 0,5 As cores dos títulos e os tamanhos 
das letras estão constantemente a 
mudar. 

C1.2.3 Coerência de textos - 1 - 

C1.2.4 Hiperligações da 
navegação da página 

- 1 Apenas existem três hiperligações 
de navegação global, mas 
diferenciam-se bem dos restantes 
elementos da página. 

C1.2.5 Aspeto e resposta visual 
das hiperligações 

iii) Aspeto das 
hiperligações 

1 1 - 

iv) Resposta visual das 
hiperligações 

1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.2.6 Reconhecimento iii) Utilização de 
objetos 

1 - Não foram encontradas opções 
destrutivas durante a navegação 
nas várias páginas. iv) Opções destrutivas 

diferenciadas 
- 

C1.2.7 Impressão - 0 - 

C1.2.8 Tamanho e tipo de letra iii) Tamanho de letra 
 

1 1 Os tipos de letra e tamanhos 
verificados através da extensão 
What the Font foram os seguintes 
(apenas alguns exemplos): 

• Textos principais: Roboto, 
Helvetica, Sans-serif, com 
tamanhos entre os 14px e 
18px. 

• Títulos: Roboto, Helvetica, 
Sans-serif, no geral com 
tamanhos de 30px e 35px. 

• Títulos dos menus: Roboto, 
Helvetiva, Sans-serif, com 
tamanho de 14px. 

iv) Tipo de letra 1 

C1.2.9 Tipografia  iv) Formatação dos 
textos 

 

0 0,75 A maioria dos textos encontram-se 
justificados ou alinhados no centro. 
O espaçamento detetado através da 
inspeção do código fonte foi de 
1,429. 

v) Espaços em branco 
 

1 

vi) Espaçamento 1 

C1.2.10 Caracteres por linha - 0 - 

C1.2.11 Contrastes e esquema de 
cores 

iii) Contrastes 
 

1 1 O tamanho assumido para esta 
avaliação foi 14px, uma vez que 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

iv) Esquema de cores 1 grande parte dos textos apresenta 
este tamanho. 

• Cor de fundo: #fff 

• Cor de texto: rgb(88,89,91) 
O resultado do teste foi 7,01. 

C1.2.12 Hierarquia visual - 0 - 

C1.2.13 Títulos descritivos - 1 - 

C1.2.14 Cabeçalho v) Logótipo 
 

1 0,75  

vi) Título 
 

1 

vii) Menu 
 

1 

viii) Área de pesquisa 0 

C1.2.15 Rodapé  - 0,75 O rodapé apenas apresenta 3 dos 
pontos mencionados. 

C1.3- NAVEGAÇÃO EM PÁGINA  

C1.3.1 Estrutura de navegação - 1 - 

4,75 

C1.3.2 Agrupamento e distinção 
de elementos de 
navegação 

iii) Agrupamento e 
distinção 

0 
 
0 

0 - 

iv) Localização 

C1.3.3 Acesso à página inicial iv) Garantia de acesso à 
página inicial 

 

0 0,25 - 

v) Linguagem 
 

0 

vi) Presença de imagem 0,5 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.3.4 Perceção dos textos dos 
menus 

iii) Textos dos menus 
evidentes e 
percetíveis 

 

1 1 - 

iv) Presença de 
etiqueta com breve 
descrição 

1 

C1.3.5 Itens clicáveis iv) Opções clicáveis 
distinguíveis 

 

1 1 - 

v) Espaçamento extra 
 

1 

vi) Uso de sublinhado 1 

C1.3.6 Propósito das ligações iii) Antecipar o seu 
objetivo 
 

1 0,75 - 

iv) Refletir o título da 
página de destino 
 

0,5 

C1.3.7 Sinalização de Tabs -  - 

C1.3.8 Localização do utilizador 
na página 

- 0 - 

C1.3.9 Botões  iv) Posicionamento 
 

0 0,75 - 

v) Tamanho 
 

1 

vi) Imagem 
 

1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.3.10 Pesquisa  v) Localização do 

formulário de 

pesquisa 

 

0 0 Não existe uma barra de pesquisa, 
apenas uma barra que permite 
pesquisar os concursos públicos a 
decorrer. 

vi) Utilização de 

sinónimos e tags 

 

0 

C1.4- FEEDBACK E ERROS  

C1.4.1 Feedback das ações  - 1 Quando são inseridos dados 
incorretos no login, o sistema avisa 
o utilizador. 

6 

C1.4.2 Cores das mensagens - 1 - 

C1.4.3 Feedback do resultado das 
ações 

- 1 - 

C1.4.4 Mensagens de erro iii) Conteúdo da 
mensagem 

 

1 1 - 

iv) Localização da 
mensagem 

 

1 

C1.4.5 Mensagens de sucesso - 1 - 

C1.4.6 Situações de erro - 1 - 

C1.5- FORMULÁRIOS  

C1.5.1 Qualidade dos formulários v) Intuitivos 
 

1 1  

5,5 vi) Apresentam apenas 
campos necessários 

 

1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.5.2 Componente visual - 1 - 

C1.5.3 Campos de preenchimento 
obrigatório 

iii) Marcação dos 
campos de 
preenchimento 
obrigatório 

 

1 1 - 

iv) Local da nota de 
aviso 

1 

C1.5.4 Localização das etiquetas - 0,5 - 

C1.5.5 Clareza do texto dos 
botões 

- 1 - 

C1.5.6 Cancelar ações - 0 Todos os pontos onde era 
necessário/possível aparecer uma 
questão para cancelar uma ação, 
não aparece. 

C1.5.7 Distinção entre ações 
principais e secundárias 

- 0 Não há qualquer distinção entre as 
ações principais e as ações 
secundárias, só aparece um único 
botão, “submeter”. 

C1.5.8 Localização dos botões - 1  

C1.5.9 Inserção de dados  v) Formato dos dados 
 

0 0 O sistema aceita dados que nada 
têm a ver com o campo em 
questão. vi) Exemplificação do 

formato de dados 
 

0 

C1.6- DISPOSITIVOS MÓVEIS  

C1.6.1 Design iii) Experiência de 
navegação 

 

1 1 - 

3 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

iv) Consistência e 
previsibilidade 

 

1 

C1.6.2 Conteúdo iii) Organização do 
conteúdo 

 

1 1 Os únicos conteúdos multimédia 
encontrados foram imagens, e 
apresentavam boas condições. 

iv) Qualidade do 
conteúdo 

 

1 

C1.6.3 Conteúdo móvel 
otimizado 

v) Acesso aos 
contactos 

 

1 1 - 

vi) Acesso à localização 1 

vii) Descarga 
automática de 
conteúdos 

 

1 

viii) Controlo dos 
conteúdos 
multimédia. 

 

1 

C1.7- DESEMPENHO  

C1.7.1 Carregamento  - 0,5 O tempo de carregamento foi de 2,5 
segundos. 0,5 

C1.8- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

C1.8.1  Barras de estado - 1 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicador Pontuação Notas Somatório 
Pontuação  

C1.8.2 Capacidade de retificar os 
erros 

iv) Capacidade de 
recuar 

 

0 0 Estes 3 pontos apenas podem ser 
testados corretamente depois de 
efetuado um login na plataforma, 
como o teste foi feito em modo 
visitante, não se verificou nenhum 
destes 3 pontos. 

3 

v) Capacidade de 
anular 

 

0 

vi) Capacidade de 
alterar 

0 

C1.8.3 Confirmação antes de 
concluir um processo 

- 0 Em todas as páginas testadas, nunca 
foi pedida uma confirmação ao 
utilizador. 

C1.8.4 Linguagem - 1 - 

C1.8.5 Ajuda complementar - 1 - 

Total: 34,5 de 
50 
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Anexo F – Referencial de avaliação da Plataforma Saphety 

CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.1 - DESIGN DE INTERFACES 

C1.1.1 Valor da informação - 0,5 - 

2 
C1.1.2 Clareza da informação - 0,5 - 

C1.1.3 Valorização da 
simplicidade 

- 1 - 

C1.2 – CONTEÚDO 

C1.2.1 Consistência Visual vii) Local dos conteúdos 
de navegação 
principal 

1 0,5 - 

9,75 

viii) Local dos conteúdos 
de navegação 
secundária 

0 

C1.2.2 Consistência Visual dos 
textos 

- 1 - 

C1.2.3 Coerência de textos - 1 - 

C1.2.4 Hiperligações da 
navegação da página 

- 1 - 

C1.2.5 Aspeto e resposta visual 
das hiperligações 

v) Aspeto das 
hiperligações 

1 1 - 

vi) Resposta visual das 
hiperligações 

1 

C1.2.6 Reconhecimento v) Utilização de 
objetos 

0 0 Foi encontrado um botão 
“cancelar”, mas este leva para 
uma página de erro. vi) Opções destrutivas 

diferenciadas 
0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.2.7 Impressão - 0 - 

C1.2.8 Tamanho e tipo de letra v) Tamanho de letra 
 

1 0,5 Os tipos de letra e tamanhos 
verificados através da extensão 
What the Font foram os seguintes 
(apenas alguns exemplos): 

• Textos principais: Din, 
Open Sans, Sans-serif, 
com tamanhos de 16px e 
19,2px. 

• Títulos Din, Open Sans, 
Sans-serif,, no geral com 
tamanhos de 30px e 
49,6px. 

• Títulos dos menus: Din, 
Sans-serif, com tamanho 
de 16px. 

vi) Tipo de letra 0 

C1.2.9 Tipografia  vii) Formatação dos 
textos 

 

1 1 O espaçamento detetado através 
da inspeção do código fonte foi de 
1,8. 

viii) Espaços em branco 
 

1 

ix) Espaçamento 1 

C1.2.10 Caracteres por linha - 1 - 

C1.2.11 Contrastes e esquema de 
cores 

v) Contrastes 
 

0 0,5 O tamanho assumido para esta 
avaliação foi 16px, uma vez que 
grande parte dos textos apresenta 
este tamanho. 

vi) Esquema de cores 1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

• Cor de fundo: rgb 
(255,255,255) 

• Cor de texto: rgb 
(126,136,144) 

O resultado do teste foi 3,61. 

C1.2.12 Hierarquia visual - 0 - 

C1.2.13 Títulos descritivos - 1 - 

C1.2.14 Cabeçalho ix) Logótipo 
 

1 0,5  

x) Título 
 

0 

xi) Menu 
 

1 

xii) Área de pesquisa 0 

C1.2.15 Rodapé  - 0,75 O rodapé apenas apresenta 3 dos 
pontos mencionados. 

C1.3- NAVEGAÇÃO EM PÁGINA 

C1.3.1 Estrutura de navegação - 0 Existem muitas ligações que levam 
para páginas externas à 
plataforma. 

4 

C1.3.2 Agrupamento e distinção 
de elementos de 
navegação 

v) Agrupamento e 
distinção 

0 
 

0,5 - 

vi) Localização 
 

1 

C1.3.3 Acesso à página inicial vii) Garantia de acesso 
à página inicial 

 

0 0,25 Algumas das páginas levam a um 
“beco sem saída” e é necessário 
recorrer ao menu “retroceder” do 
navegador. viii) Linguagem 

 
0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

ix) Presença de 
imagem 

0,5 

C1.3.4 Perceção dos textos dos 
menus 

v) Textos dos menus 
evidentes e 
percetíveis 

 

0 0 - 

vi) Presença de 
etiqueta com breve 
descrição 

0 

C1.3.5 Itens clicáveis vii) Opções clicáveis 
distinguíveis 

 

1 1 - 

viii) Espaçamento extra 
 

1 

ix) Uso de sublinhado 1 

C1.3.6 Propósito das ligações v) Antecipar o seu 
objetivo 
 

1 1 - 

vi) Refletir o título da 
página de destino 
 

1 

C1.3.7 Sinalização de Tabs - - - 

C1.3.8 Localização do utilizador 
na página 

- 0,5 - 

C1.3.9 Botões  vii) Posicionamento 
 

0,5 0,75 - 

viii) Tamanho 1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

 

ix) Imagem 
 

1 

C1.3.10 Pesquisa  vii) Localização do 

formulário de 

pesquisa 

 

0 0 Não apresenta uma barra de 
pesquisa. 

viii) Utilização de 

sinónimos e tags 

 

0 

C1.4- FEEDBACK E ERROS 

C1.4.1 Feedback das ações  - 1 - 

4 

C1.4.2 Cores das mensagens - 1 - 

C1.4.3 Feedback do resultado 
das ações 

- 1 - 

C1.4.4 Mensagens de erro v) Conteúdo da 
mensagem 

 

1 1 - 

vi) Localização da 
mensagem 

 

1 

C1.4.5 Mensagens de sucesso - 0 - 

C1.4.6 Situações de erro - 0 Quando houve uma tentativa de 
submeter um formulário, a página 
bloqueou e não deixou o utilizador 
prosseguir. Quando carrega no 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

botão “cancelar”, o utilizador é 
levado para uma página de erro. 

C1.5- FORMULÁRIOS 

C1.5.1 Qualidade dos 
formulários 

vii) Intuitivos 
 

1 1 - 

7 

viii) Apresentam apenas 
campos necessários 

 

1 

C1.5.2 Componente visual - 1 - 

C1.5.3 Campos de 
preenchimento 
obrigatório 

v) Marcação dos 
campos de 
preenchimento 
obrigatório 

 

1 1 - 

vi) Local da nota de 
aviso 

1 

C1.5.4 Localização das etiquetas - 1 - 

C1.5.5 Clareza do texto dos 
botões 

- 1 - 

C1.5.6 Cancelar ações - 0 Quando o utilizador carrega no 
botão “cancelar”, é levado para 
um “beco sem saída”. 

C1.5.7 Distinção entre ações 
principais e secundárias 

- 1 - 

C1.5.8 Localização dos botões - 0 - 

C1.5.9 Inserção de dados  vii) Formato dos dados 
 

1 1 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

viii) Exemplificação do 
formato de dados 

 

1 

C1.6- DISPOSITIVOS MÓVEIS 

C1.6.1 Design v) Experiência de 
navegação 

 

1 1 - 

3 

vi) Consistência e 
previsibilidade 

 

1 

C1.6.2 Conteúdo v) Organização do 
conteúdo 

 

1 1 Os únicos conteúdos multimédia 
encontrados foram imagens, e 
apresentavam boas condições. 

vi) Qualidade do 
conteúdo 

 

1 

C1.6.3 Conteúdo móvel 
otimizado 

ix) Acesso aos 
contactos 

 

1 1 - 

x) Acesso à localização 1 

xi) Descarga 
automática de 
conteúdos 

 

1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

xii) Controlo dos 
conteúdos 
multimédia. 

 

1 

C1.7- DESEMPENHO 

C1.7.1 Carregamento  - 1 O tempo de carregamento foi de 
1,07 segundos. 1 

C1.8- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

C1.8.1  Barras de estado - 0,5 É possível verificar a existência de 
barras de estado quando 
tentamos efetuar um registo na 
plataforma. 

2,5 

C1.8.2 Capacidade de retificar 
os erros 

vii) Capacidade de 
recuar 

 

0 0 Estes 3 pontos apenas podem ser 
testados corretamente depois de 
efetuado um login na plataforma, 
como o teste foi feito em modo 
visitante, não se verificou nenhum 
destes 3 pontos. 

viii) Capacidade de 
anular 

 

0 

ix) Capacidade de 
alterar 

0 

C1.8.3 Confirmação antes de 
concluir um processo 

- 0 Em todas as páginas testadas, 
nunca foi pedida uma confirmação 
ao utilizador. 

C1.8.4 Linguagem - 1 - 

C1.8.5 Ajuda complementar - 1 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE 

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

Total: 33,25 de 
51 
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Anexo G – Referencial de avaliação da Plataforma Vortal 

CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.1 - DESIGN DE INTERFACES  

C1.1.1 Valor da informação - 0,5 - 

2,5 
C1.1.2 Clareza da informação - 1 - 

C1.1.3 Valorização da 
simplicidade 

- 1 - 

C1.2 – CONTEÚDO  

C1.2.1 Consistência Visual ix) Local dos conteúdos 
de navegação 
principal 

1 0,5 - 

10,75 

x) Local dos conteúdos 
de navegação 
secundária 

0 

C1.2.2 Consistência Visual dos 
textos 

- 1 - 

C1.2.3 Coerência de textos - 1 - 

C1.2.4 Hiperligações da 
navegação da página 

- 1 - 

C1.2.5 Aspeto e resposta visual 
das hiperligações 

vii) Aspeto das 
hiperligações 

1 1 As hiperligações ficam a vermelho 
com a passagem do rato. 

viii) Resposta visual das 
hiperligações 

1 

C1.2.6 Reconhecimento vii) Utilização de objetos 
 

1 - Não foram encontradas opções 
destrutivas durante a navegação 
nas várias páginas. viii) Opções destrutivas 

diferenciadas 
- 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.2.7 Impressão - 0 - 

C1.2.8 Tamanho e tipo de letra vii) Tamanho de letra 
 

1 1 Os tipos de letra e tamanhos 
verificados através da extensão 
What the Font foram os seguintes 
(apenas alguns exemplos): 

• Textos principais: 
Raleway, Helvetica, Sans-
serif, com tamanhos de 14 
px, 17px e 24 px. 

• Títulos: Oswald, Helvetica, 
Sans-serif, no geral com 
tamanhos de 24px e 38px. 

• Títulos dos menus: 
Oswald, Helvetiva, Sans-
serif, com tamanho de 
14px. 

viii) Tipo de letra 1 

C1.2.9 Tipografia  x) Formatação dos 
textos 

 

1 1 O espaçamento detetado através 
da inspeção do código fonte foi de 
1,4. 

xi) Espaços em branco 
 

1 

xii) Espaçamento 1 

C1.2.10 Caracteres por linha - 0 Verificou-se em grande parte do 
texto, que o número de caracteres 
ultrapassava os 65. 

C1.2.11 Contrastes e esquema 
de cores 

vii) Contrastes 
 

0 0,5 O tamanho assumido para esta 
avaliação foi 14px, uma vez que 

viii) Esquema de cores 1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

grande parte dos textos apresenta 
este tamanho. 

• Cor de fundo: rgb 
(255,255,255) 

• Cor de texto: 
rgb(119,119,119) 

O resultado do teste foi 4,47. 

C1.2.12 Hierarquia visual - 1 - 

C1.2.13 Títulos descritivos - 1 - 

C1.2.14 Cabeçalho xiii) Logótipo 
 

1 1 - 

xiv) Título 
 

1 

xv) Menu 
 

1 

xvi) Área de pesquisa 1 

C1.2.15 Rodapé  - 0,75 O rodapé apenas apresenta 3 dos 
pontos mencionados. 

C1.3- NAVEGAÇÃO EM PÁGINA  

C1.3.1 Estrutura de navegação - 1 - 

6 

C1.3.2 Agrupamento e 
distinção de elementos 
de navegação 

vii) Agrupamento e 
distinção 

0 
 

0,5 Os elementos de navegação 
principal e os elementos de 
navegação secundária, encontram-
se juntos. 

viii) Localização 
 

1 

C1.3.3 Acesso à página inicial x) Garantia de acesso à 
página inicial 

0,5 0,25 - 

xi) Linguagem 
 

0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

xii) Presença de imagem 0,5 

C1.3.4 Perceção dos textos dos 
menus 

vii) Textos dos menus 
evidentes e 
percetíveis 

 

1 1 - 

viii) Presença de etiqueta 
com breve descrição 

1 

C1.3.5 Itens clicáveis x) Opções clicáveis 
distinguíveis 

 

1 1 - 

xi) Espaçamento extra 
 

1 

xii) Uso de sublinhado 1 

C1.3.6 Propósito das ligações vii) Antecipar o seu 
objetivo 
 

1 1 - 

viii) Refletir o título da 
página de destino 
 

1 

C1.3.7 Sinalização de Tabs - - - 

C1.3.8 Localização do 
utilizador na página 

- 0 - 

C1.3.9 Botões  x) Posicionamento 
 

0,5 0,75 - 

xi) Tamanho 1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

 

xii) Imagem 
 

1 

C1.3.10 Pesquisa  ix) Localização do 

formulário de 

pesquisa 

 

1 0,5 De todos os resultados de 
pesquisa apresentados, nenhum 
foi útil. 

x) Utilização de 

sinónimos e tags 

 

0 

C1.4- FEEDBACK E ERROS  

C1.4.1 Feedback das ações  - 1 - 

6 

C1.4.2 Cores das mensagens - 1 - 

C1.4.3 Feedback do resultado 
das ações 

- 1 Quando é submetido algo, 
aparecem 3 pontos, que dão a 
indicação que algo está a ser 
processado. 

C1.4.4 Mensagens de erro vii) Conteúdo da 
mensagem 

 

1 1 - 

viii) Localização da 
mensagem 

 

1 

C1.4.5 Mensagens de sucesso - 1 - 

C1.4.6 Situações de erro - 1 Os erros detetados não impedem 
a continuação da navegação. 

C1.5- FORMULÁRIOS  
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.5.1 Qualidade dos 
formulários 

ix) Intuitivos 
 

1 1  

5,5 

x) Apresentam apenas 
campos necessários 

 

1 

C1.5.2 Componente visual - 1 - 

C1.5.3 Campos de 
preenchimento 
obrigatório 

vii) Marcação dos 
campos de 
preenchimento 
obrigatório 

 

1 1  

viii) Local da nota de 
aviso 

1 

C1.5.4 Localização das 
etiquetas 

- 0,5 - 

C1.5.5 Clareza do texto dos 
botões 

- 1 É de salientar que apenas aparece 
um botão para prosseguir com o 
envio do formulário. 

C1.5.6 Cancelar ações - 0 Todos os pontos onde era 
necessário/possível aparecer uma 
questão para cancelar uma ação, 
não aparece. 

C1.5.7 Distinção entre ações 
principais e secundárias 

- 0 Não há qualquer distinção entre as 
ações principais e as ações 
secundárias, só aparece um único 
botão para prosseguir com o 
envio. 

C1.5.8 Localização dos botões - 0 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.5.9 Inserção de dados  ix) Formato dos dados 
 

1 1 - 

x) Exemplificação do 
formato de dados 

 

1 

C1.6- DISPOSITIVOS MÓVEIS  

C1.6.1 Design vii) Experiência de 
navegação 

 

1 1 - 

2,75 

viii) Consistência e 
previsibilidade 

 

1 

C1.6.2 Conteúdo vii) Organização do 
conteúdo 

 

1 1 Os únicos conteúdos multimédia 
encontrados foram imagens, e 
apresentavam boas condições. 

viii) Qualidade do 
conteúdo 

 

1 

C1.6.3 Conteúdo móvel 
otimizado 

xiii) Acesso aos contactos 
 

1 0,75 - 

xiv) Acesso à localização 
 

0 
 

xv) Descarga automática 
de conteúdos 

1 

xvi) Controlo dos 
Conteúdos 
multimédia 

1 

C1.7- DESEMPENHO  
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador 
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
pontuação 

C1.7.1 Carregamento  - 0,5 O tempo de carregamento foi de 
2,12 segundos. 0,5 

C1.8- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

C1.8.1  Barras de estado - 1 É possível verificar a existência de 
barras de estado quando tentamos 
efetuar um registo na plataforma. 

3  

C1.8.2 Capacidade de retificar 
os erros 

x) Capacidade de 
recuar 

 

0 0 Estes 3 pontos apenas podem ser 
testados corretamente depois de 
efetuado um login na plataforma, 
como o teste foi feito em modo 
visitante, não se verificou nenhum 
destes 3 pontos. 

xi) Capacidade de 
anular 

 

0 

xii) Capacidade de 
alterar 

0 

C1.8.3 Confirmação antes de 
concluir um processo 

- 0 Em todas as páginas testadas, 
nunca foi pedida uma confirmação 
ao utilizador. 

C1.8.4 Linguagem - 1 - 

C1.8.5 Ajuda complementar - 1 - 

Total: 37 de 50 
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Anexo H – Referencial de avaliação da Plataforma Anogov 

CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

C1.1 - DESIGN DE INTERFACES  

C1.1.1 Valor da informação - 0,5 - 

2,5 
C1.1.2 Clareza da informação - 1 - 

C1.1.3 Valorização da 
simplicidade 

- 1 - 

C1.2 – CONTEÚDO  

C1.2.1 Consistência Visual xi) Local dos conteúdos 
de navegação 
principal 

1 0,5 - 

10,25 xii) Local dos conteúdos 
de navegação 
secundária 

0 

C1.2.2 Consistência Visual dos 
textos 

- 1 -  

C1.2.3 Coerência de textos - 1 - 

C1.2.4 Hiperligações da 
navegação da página 

- 1 - 

C1.2.5 Aspeto e resposta visual 
das hiperligações 

ix) Aspeto das 
hiperligações 

0 0,5 Algumas hiperligações são 
apresentadas em forma de texto, 
outras são apresentadas sob a 
forma de imagem, que apenas 
sugerem que são clicáveis com a 
passagem do rato. 

x) Resposta visual das 
hiperligações 

1 

C1.2.6 Reconhecimento ix) Utilização de objetos 1 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

x) Opções destrutivas 
diferenciadas 

- Não foram encontradas opções 
destrutivas durante a navegação 
nas várias páginas. 

C1.2.7 Impressão - 0  

C1.2.8 Tamanho e tipo de letra ix) Tamanho de letra 
 

1 1 Os tipos de letra e tamanhos 
verificados através da extensão 
What the Font foram os seguintes 
(apenas alguns exemplos): 

• Textos principais: Roboto, 
Helvetica, Sans-serif, com 
tamanhos de 15 px e 16px. 

• Títulos: Roboto 
Condensed, Helvetica, 
Sans-serif, no geral com 
tamanhos de 20px, 25px e 
40px. 

• Títulos dos menus: 
Roboto, Helvetiva, Sans-
serif, com tamanho de 
14px. 

 

x) Tipo de letra 1 

C1.2.9 Tipografia  xiii) Formatação dos 
textos 

 

0,5 0,75 O espaçamento detetado através 
da inspeção do código fonte foi de 
1,7. 

xiv) Espaços em branco 
 

1 

xv) Espaçamento 1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

C1.2.10 Caracteres por linha  0 Verificou-se em grande parte do 
texto, que o número de caracteres 
ultrapassava os 65. 

 

C1.2.11 Contrastes e esquema de 
cores 

ix) Contrastes 
 

1 1 O tamanho assumido para esta 
avaliação foi 14px, uma vez que 
grande parte dos textos apresenta 
este tamanho. 

• Cor de fundo: #fff 

• Cor de texto: 
rgb(109,109,109) 

O resultado do teste foi 5.17 

 

x) Esquema de cores 1 

C1.2.12 Hierarquia visual - 1 -  

C1.2.13 Títulos descritivos - 1 - 
- C1.2.14 Cabeçalho xvii) Logótipo 

 
1 1 

xviii) Título 
 

1 

xix) Menu 
 

1 

xx) Área de pesquisa 1 

C1.2.15 Rodapé  - 0,5 O rodapé apenas apresenta 2 dos 
pontos mencionados. 

C1.3- NAVEGAÇÃO EM PÁGINA  

C1.3.1 Estrutura de navegação - 1 - 

5,25 

C1.3.2 Agrupamento e distinção 
de elementos de 
navegação 

ix) Agrupamento e 
distinção 

0 
 

0,5 Os elementos de navegação 
principal e os elementos de 
navegação secundária, encontram-
se com o mesmo destaque. Apesar 
de se encontrarem juntos, estão 

x) Localização 
 

1 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

sempre no mesmo local ao longo 
das páginas. 

C1.3.3 Acesso à página inicial xiii) Garantia de acesso à 
página inicial 

 

0 0,25 O utilizador necessita de fazer 
scroll até ao topo da página para 
conseguir aceder à página inicial. 

xiv) Linguagem 
 

0 

xv) Presença de imagem 1 

C1.3.4 Perceção dos textos dos 
menus 

ix) Textos dos menus 
evidentes e 
percetíveis 

 

1 1 - 

x) Presença de etiqueta 
com breve descrição 

1 

C1.3.5 Itens clicáveis xiii) Opções clicáveis 
distinguíveis 

 

0,5 0,75 Há hiperligações que não sugerem 
que são clicáveis, como é o caso 
das “Perguntas Frequentes”. 

xiv) Espaçamento extra 
 

1 

xv) Uso de sublinhado 1 

C1.3.6 Propósito das ligações ix) Antecipar o seu 
objetivo 
 

0,5 0,5 Foram encontradas algumas 
ligações que não indicavam 
claramente o seu propósito. 

x) Refletir o título da 
página de destino 

0,5 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

 

C1.3.7 Sinalização de Tabs -  - 

C1.3.8 Localização do utilizador 
na página 

- 0 - 

C1.3.9 Botões  xiii) Posicionamento 
 

0 0,75 - 

xiv) Tamanho 
 

1 

xv) Imagem 
 

1 

C1.3.10 Pesquisa  xi) Localização do 

formulário de 

pesquisa 

 

1 0,5 - 

xii) Utilização de 

sinónimos e tags 

 

0 

C1.4- FEEDBACK E ERROS  

C1.4.1 Feedback das ações  - 1 - 

4 

C1.4.2 Cores das mensagens - 1 Esta situação foi testada através do 
envio de um formulário. 

C1.4.3 Feedback do resultado 
das ações 

- 0 Quando é submetido um 
formulário, o sistema não informa 
o utilizador que o seu pedido está 
a ser processado, e ainda é um 
processo demorado. 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

C1.4.4 Mensagens de erro ix) Conteúdo da 
mensagem 

 

1 1 - 

x) Localização da 
mensagem 

 

1 

C1.4.5 Mensagens de sucesso - 1 - 

C1.4.6 Situações de erro - 0 Foram encontrados erros que 
impossibilitaram a continuação da 
navegação. 

C1.5- FORMULÁRIOS  

C1.5.1 Qualidade dos 
formulários 

xi) Intuitivos 
 

1 1 - 

5,5 

xii) Apresentam apenas 
campos necessários 

 

1 

C1.5.2 Componente visual - 1 - 

C1.5.3 Campos de 
preenchimento 
obrigatório 

ix) Marcação dos 
campos de 
preenchimento 
obrigatório 

 

1 1 - 

x) Local da nota de aviso 1 

C1.5.4 Localização das etiquetas - 0,5 - 

C1.5.5 Clareza do texto dos 
botões 

- 1 É de salientar que apenas foi 
possível observar um botão no 
preenchimento de formulários. 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

C1.5.6 Cancelar ações - 0 Todos os pontos onde era 
necessário/possível aparecer uma 
questão para cancelar uma ação, 
não aparece. 

C1.5.7 Distinção entre ações 
principais e secundárias 

- 0 Não há qualquer distinção entre as 
ações principais e as ações 
secundárias, só aparece um único 
botão, “submeter”. 

C1.5.8 Localização dos botões  1  

C1.5.9 Inserção de dados  xi) Formato dos dados 
 

0 0 O sistema aceita dados que nada 
têm a ver com o campo em 
questão. xii) Exemplificação do 

formato de dados 
 

0 

C1.6- DISPOSITIVOS MÓVEIS  

C1.6.1 Design ix) Experiência de 
navegação 

 

1 1 - 

2,75 

x) Consistência e 
previsibilidade 

 

1 

C1.6.2 Conteúdo ix) Organização do 
conteúdo 

 

1 1 Os únicos conteúdos multimédia 
encontrados foram imagens, e 
apresentavam boas condições. 

x) Qualidade do 
conteúdo 

 

1 

C1.6.3 Conteúdo móvel 
otimizado 

xvii) Acesso aos contactos 
 

1 0,75 - 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

xviii) Acesso à localização 1 

xix) Descarga automática 
de conteúdos 

 

0 

xx) Controlo dos 
conteúdos 
multimédia. 

 

1 

C1.7- DESEMPENHO  

C1.7.1 Carregamento  - 0 O tempo de carregamento foi de 
7,10 segundos. 0 

C1.8- DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS  

C1.8.1  Barras de estado - 0 Foram analisadas várias páginas e 
em nenhuma foram detetadas 
barras de estado.  

2 

C1.8.2 Capacidade de retificar 
os erros 

xiii) Capacidade de recuar 
 

0 0 Estes 3 pontos apenas podem ser 
testados corretamente depois de 
efetuado um login na plataforma, 
como o teste foi feito em modo 
visitante, não se verificou nenhum 
destes 3 pontos. 

xiv) Capacidade de anular 
 

0 

xv) Capacidade de alterar 0 
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CRITÉRIO 1 - USABILIDADE  

Identificador  
 

Indicador Subindicadores Pontuação Notas Somatório 
Pontuação 

C1.8.3 Confirmação antes de 
concluir um processo 

- 0 Em todas as páginas testadas, 
nunca foi pedida uma confirmação 
ao utilizador. 

C1.8.4 Linguagem - 1 - 

C1.8.5 Ajuda complementar - 1 - 

Total: 32,25 de 
50 

 

 


