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RESUMO 

Este artigo descreve as várias fases e os resultados obtidos no processo de avaliação dos 
sítios web das 14 câmaras municipais do distrito de Beja, no período de Dezembro/2004 a 
Novembro/2005. Baseia-se no projecto de final de curso de Engenharia Informática “Estudo de 
Usabilidade/Acessibilidade dos sítios web das câmaras municipais do distrito de Beja”[10] e no  
artigo [5] apresentado na 6ª CAPSI - Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de 
Informação. Para a realização deste trabalho, adoptou-se um processo de avaliação dos 
referidos sistemas, baseado em três metodologias: avaliação externa, auto-avaliação e testes 
com utilizadores. Assim, este artigo pretende focar-se nos resultados obtidos na avaliação 
externa e que permitiram verificar que estes sítios web necessitam de profundas alterações no 
seu desenho, por forma adequarem-se aos seus públicos alvo. 

INTRODUÇÃO 

A resolução do Conselho de Ministros n.º 
95/1999 de 25 de Agosto [8] vem, pela 
primeira vez, tornar obrigatória, por parte 
de direcções-gerais e serviços 
equiparados, bem como os institutos 
públicos nas suas diversas modalidades, a 
disponibilização ao público, em formato 
digital na Internet, das respectivas 
publicações, quer tenham ou não carácter 
periódico, dos formulários que utilizam, e 
ainda, genericamente, toda a informação 
que produzam e que seja objecto de 
publicação. A Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 110/2000 de 22 de Agosto [6] 
vem motivar, ao abrigo do desenvolvimento 
da Sociedade de Informação a construção 
e a utilização de sítios da Administração 
Pública, não só em termos da 
disponibilização de informação relevante, 
mas também da prestação de serviços 
públicos on-line ao cidadão. 

Com a finalidade de incrementar e 
melhorar os serviços prestados aos 
utentes, através  deste tipo de serviços na 
Administração Pública directa e indirecta 
do estado, foi aprovada a Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 22/2001 de 27 
de Fevereiro [7], que tem como principais 
objectivos fomentar e melhorar a presença 
na internet dos seus organismos, por forma 
a aumentar a qualidade dos  serviços 
prestados ao cidadão e sujeitar a avaliação 
periódica e independente os sítios web das  

referidas entidades. A partir deste processo 
avaliativo deverão ser produzidas 
recomendações para a melhoria desses 
sistemas. 

Após uma pesquisa bibliográfica da área 
em causa, adoptou-se uma metodologia de 
avaliação composta por três fases, para a 
avalição dos sítios web das câmaras 
municipais do distrito de Beja. 

A primeira fase, denominada avaliação 
externa, foi efectuada pela equipa deste 
projecto e pretende confrontar os sítios 
web em estudo com um conjunto de 
critérios que os mesmos devem respeitar. 

A segunda fase denominada auto-
avaliação correspondeu ao preenchimento 
de um questionário por parte dos 
responsáveis dos sítios web das câmaras e 
foi desenvolvido pela equipa deste 
projecto. Tem como finalidade aferir os 
conhecimentos e espírito crítico que esses 
responsáveis têm em relação ao 
desenvolvimento dos seus sistemas.  

Finalmente, a terceira fase da avaliação, 
denominada testes com utilizadores, 
pretende validar, de uma forma 
experimental, os resultados das fases 
anteriores. Para tal, foram realizados testes 
nos quais vários utilizadores efectuaram 
determinadas tarefas nos sítios web das 
câmaras, tendo-se retirado daí dados sobre 
as suas acções. 

Os resultados expostos neste artigo 
referem-se somente à avaliação externa. 
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1. MOTIVAÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido na ESTIG 
(Escola Superior de Tecnologia) do 
Instituto Politécnico de Beja, por uma 
equipa que integra elementos de um grupo 
de investigação da Escola, denominado 
LabSi - Laboratório de Sistemas 
Interactivos que, ao longo dos últimos 
anos, tem desenvolvido diversos trabalhos 
nas tarefas de análise, desenho, 
implementação e avaliação de sistemas 
interactivos, em diferentes áreas, como por 
exemplo em ambientes web ou de 
realidade virtual, ou em sistemas de apoio 
a pessoas com necessidades especiais. 

Assim sendo, é de referir que a ESTIG é 
uma entidade que deve ser promotora do 
desenvolvimento de estudos científicos que 
assumam um papel relevante no 
desenvolvimento da comunidade regional 
envolvente. Neste âmbito, tratando-se de 
uma região com baixo desenvolvimento 
económico e social, e atendendo a que as 
câmaras municipais são entidades 
importantes na relação com o cidadão, 
decidiu-se realizar um estudo sobre a 
qualidade, adequação e usabilidade dos 
sítios web das câmaras municipais do 
distrito de Beja e que puderam ser objecto 
de análise. 

A ideia inicial deste trabalho incidia em 
fazer um estudo de usabilidade sobre os 
referidos sítios web, baseado em normas 
genéricas de desenho e de construção de 
sítios web, e que no final produzisse um 
conjunto de recomendações sobre esses 
sistemas, que poderiam vir a ser 
disponibilizados aos respectivos serviços 
das câmaras municipais. Após se tomar 
conhecimento dos trabalhos desenvolvidos 
pela UMIC [9] e pela Universidade do 
Minho [1][2][3] nesta área, para os sítios 
web da administração pública, decidiu-se 
acolher essas normas que serviram de 
base ao desenvolvimento do trabalho. 
2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação dos sítios web das câmaras foi 
desenvolvida em três fases (avaliação 
externa, auto-avaliação das câmaras, 
testes com utilizadores) que são explicadas 
nas próximas secções deste capítulo. 
Foram avaliadas 12 das 14 câmaras do 
distrito de Beja, em virtude de duas delas 
não terem sítio web em funcionamento. 

2.1 Avaliação Externa 

Este tipo de avaliação foi desenvolvido com 
base na análise (observação, utilização e 

obtenção de dados a partir de programas 
informáticos) dos sítios web das câmaras 
municipais do distrito de Beja, realizado por 
um avaliador deste projecto. Este 
identificou a existência ou não, ou o seu 
grau de aplicação, de um conjunto de 
normas / recomendações que devem ser 
respeitadas no desenvolvimento desses 
sistemas. Para tal, tomou-se como 
referência para a identificação da aplicação 
dessas normas, o Guia de Boas Práticas 
na Construção de Web Sites da 
Administração Directa e Indirecta do 
Estado [1]. 

Este último documento fornece 
recomendações para o desenvolvimento de 
sítios web a vários grupos de destinatários: 
gestores dos serviços e organismos da 
administração pública directa e indirecta, 
responsáveis pela concepção e 
implementação desses sistemas, 
elementos associados à gestão e produção 
de informação / conteúdos e ao cidadão. 
Neste trabalho utilizou-se esse documento 
para a identificação dos diversos critérios 
de avaliação, bem como dos seus 
diferentes exemplos que permitiram 
verificar de forma mais precisa, a sua 
aplicação. 

O guia de boas práticas identifica trinta e 
oito recomendações, agrupadas em nove 
grupos (que neste trabalho constituem 
critérios de avaliação): [i]Conteúdos, 
[ii]Acessibilidades, [iii]Navegabilidade, 
[iv]Facilidades para cidadãos com 
necessidades especiais, [v]Serviços, 
[vi]Gestão, [vii]Privacidade e [viii]Protecção 
de dados pessoais, [ix]Autenticação e 
segurança e [x]Infra-estrutura. Deste modo, 
desenvolveu-se um documento de suporte 
ao trabalho que resume e hierarquiza todas 
as recomendações e que propõe formas de 
classificação quantitativa da aplicação dos 
respectivos critérios. Durante a elaboração 
deste documento verificou-se que alguns 
dos critérios de avaliação não poderiam ser 
objecto de análise através deste método, 
em virtude da simples observação ou 
utilização do sistema não permitir a sua 
aferição. Somente a informação 
disponibilizada pelas próprias entidades e a 
observação no local dos sistemas e do seu 
modo de funcionamento permitem a 
avaliação destes critérios. Assim, os 
critérios Gestão, Autenticação e Segurança 
e Infra-estrutura só poderiam ser avaliados, 
com base em informação rigorosa 
proveniente das próprias câmaras 
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municipais, pelo que foram descartados 
desta fase do estudo. 

4. RESULTADOS 

Em seguida apresentam-se os resultados 
mais pertinentes no que respeita à 
avaliação externa. Os resultados descritos 
nos gráficos estão expressos em valores 
percentuais. A obtenção de 100% num dos 
critérios referidos indica que o sítio verifica 
positivamente todos os seus parâmetros de 
avaliação. Por razões éticas, os nomes das 
câmaras municipais não se encontram 
identificados nos gráficos. Assim, foram 
substituídos por códigos, desde o C1 (sítio 
web da câmara 1) até ao C12 (sítio web da 
câmara 12). Somente cada Câmara 
Municipal poderá ter acesso à informação 
detalhada dos seus resultados. 

Conteúdos 

Com o critério “Conteúdos” pretende-se 
avaliar a diversidade de informação 
designada como relevante para qualquer 
sítio web, assim como os contactos, os 
serviços prestados, os formulários para 
download, as questões mais frequentes, 
entre outros. Assim, pretendem-se avaliar 
os seguintes pontos de verificação: 

O conjunto mínimo de informação 
que um sítio web deve possuir; 

O grau de actualização de 
conteúdos e como estes devem ser 
apresentados; 

O arquivo documental, questões 
legais e de direitos de autor, 
apontadores para outros sítios web
e disponibilização de secção de 
downloads e de software de 
suporte. 

Figura 1 – Resultados das Câmaras Municipais 
para o critério Conteúdos 

Com base nos resultados expressos na 
Figura 1, verifica-se que os resultados da 
avaliação externa de todos os sítios web 
estão abaixo dos 40%, pelo que ainda 
haverá muito trabalho a realizar nesta área. 

Acessibilidade 

No critério “Acessibilidade” pretende-se 
avaliar a acessibilidade dos sítios web, 
considerando para o efeito a rapidez do 
carregamento da página principal em 
diferentes versões dos browsers Internet
Explorer (Versões 5.0 e 6.0) e Mozilla 
FireFox (Versões 0.9 e 1.0), a presença 
nos principais motores de busca nacionais 
(Sapo, Aeiou, Clix, NetIndex) e 
internacionais (Google, Yahoo, Lycos, 
Altavista). 

Assim, pretendem-se avaliar os seguintes 
pontos de verificação: 

Capacidade dos cidadãos 
encontrarem o sítio web no 
universo WWW (homepage ou 
outras páginas); 

Registo do sítio web em motores 
de busca, apontadores para o sítio 
web noutros sítios, compatibilidade 
com browsers, compatibilidade 
HTML e rapidez no carregamento 
das páginas. 

Figura 2 – Resultados das Câmaras 
Municipais para o critério “Acessibilidade” 

Com base nos resultados obtidos na Figura 
2, verifica-se que os resultados médios 
obtidos são todos superiores a 40%.  

Navegabilidade

O critério “Navegabilidade” tem como 
objectivo avaliar aspectos relacionados 
com as opções dos menus na homepage, 
com as opções de navegação do sítio e 
com a resolução gráfica mínima do 
sistema.  

Assim, pretendem-se avaliar os seguintes 
pontos de verificação: 

Facilidades e características de um 
sítio web, que permitem que um 
qualquer visitante se movimente 
nele facilmente, e que identifique 
os conteúdos ou serviços que 
pretende; 

Ligações/apontadores na 
homepage, barras de navegação 
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nas páginas secundárias e 
questões relacionadas com a 
resolução gráfica. 

Figura 3 – Resultados das Câmaras 
Municipais para o critério “Navegabilidade” 

Com base nos resultados expressos na 
Figura 3 verifica-se que a avaliação externa 
da esmagadora maioria dos sítios web 
(com excepção de dois sítios) tem um valor 
inferior a 40%. 

Facilidade para cidadãos com 
necessidades especiais 

O critério “Facilidade para cidadãos com 
necessidades especiais” tem como 
objectivo avaliar a eliminação de barreiras 
que os sítios web possam ter por forma a 
permitir que todos os cidadãos, 
independentemente das suas dificuldades 
físicas, cognitivas, motoras, ou outras, 
possam utilizar estes sistemas com 
resultados positivos. 

Para verificar este critério utilizaram-se as 
Directivas de Acessibilidade de Conteúdo 
da Web do W3C, versão 1.0 (WCAG) [4]. 
Este documento define 3 níveis de 
conformidade: “A”, “Duplo A” e “Triplo A”. 
Para este estudo só foram avaliadas as 
directivas que verificam a conformidade 
“A”. 

Figura 4 – Resultados das Câmaras 
Municipais para o critério “Facilidade para 
cidadãos com necessidades especiais” 

Com base nos resultados expressos na 
Figura 4, verifica-se que os resultados da 
avaliação externa da totalidade dos sítios 
web avaliados para este critério tem um 
valor muito baixo. 

Serviços 

O critério “Serviços” tem como objectivo 
avaliar aspectos relacionados com o 

aumento da interacção que se pode 
estabelecer entre os sítios web (i) 
download de formulários, (ii) 
preenchimento de formulários on-line, (iii) 
pagamentos on-line, (iv) serviços de 
interacção síncronos e assíncronos com o 
cidadão (chats, fóruns, entre outros) e (v) a 
eficiência do uso de correio electrónico por 
parte das entidades. 

Assim, pretendem-se avaliar os seguintes 
pontos de verificação: 

O sítio web de um organismo 
público poderá constituir-se o 
interface no qual estão as 
ferramentas ou serviços 
disponíveis para resolver 
problemas ao cidadão visitante; 

Formulários off e on-line, 
pagamentos de serviços, fóruns, 
chats, entre outros serviços 
interactivos. 

Figura 5 – Resultados das Câmaras 
Municipais para o critério “Serviços” 

Com base nos resultados expressos na 
Figura 5, verifica-se que a avaliação 
externa tem um valor médio baixo. 
Existem, no entanto, cerca de 5 câmaras 
que tentaram prestar alguns serviços aos 
seus munícipes. 

Privacidade 

O critério “Privacidade” tem como objectivo 
avaliar aspectos relacionados com a 
política de privacidade e com os dados 
pessoais. Assim, e com base nessa 
política, o sistema deve referir qual a 
informação que irá ser pedida aos 
cidadãos, a finalidade dessa informação e 
a identificação do solicitador da 
informação, entre outros aspectos. Assim 
sendo, um sítio web deverá apresentar, de 
uma forma clara e concisa, a sua política 
de privacidade. 

Com base no gráfico da Figura 6, 
verificam-se os baixos resultados obtidos 
neste critério, os quais demonstram que as 
Câmaras desprezaram completamente 
este critério. 
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Figura 6 – Resultados das Câmaras 
Municipais para o critério “Privacidade” 

Resultados médios por Câmara 
Municipal 

As médias das classificações externas 
obtidas neste estudo, por cada Câmara 
Municipal, variam entre o valor mínimo de 
15% e o máximo de 32%, enquanto que a 
média de todas as câmaras se situa nos 
25,8%. 

Através da análise do gráfico da Figura 7 
podemos concluir que os valores de 
avaliação externa obtidos são baixos, o 
que permite inferir que não disponibilizam 
informação e serviços adequados aos seus 
utilizadores. 

Figura 7 – Resultados médios das 
Câmaras Municipais para o critério 
“Serviços” 

Resultados médios por critério 

Em relação à média obtida por cada um 
dos 5 critérios (conteúdo, acessibilidade, 
navegabilidade, facilidade para pessoas 
com necessidades especiais, serviços e 
privacidade) na avaliação externa, 
podemos concluir com base na Figura 8, 
que o critério que melhor classificação 
obteve foi o critério “Acessibilidade”, 
seguido da “Navegabilidade”.   

Figura 8 – Resultados médios de cada 
critério de avaliação 

Ainda com base na Figura 8, verificamos 
que os critérios que obtiveram a pior 
classificação foram os da “Privacidade” e 
“Serviços”. 

5. CONCLUSÃO 

Do estudo realizado ressalta que 14% (2 
em 14) das Câmaras do distrito de Beja 
não possuem sítio web ou têm-no 
desactivado no período de realização do 
estudo, o que corresponde a um valor 
inferior aos 16% da média nacional em 
2003 [Santos et al., 2005]. Assim, após 
vária legislação ter sido criada para 
incentivar a construção destas ferramentas 
de e-government, e após vários programas 
de apoio financeiro e técnico de incentivo 
terem sido disponibilizados, considera-se 
que este resultado configura um elemento 
negativo para o desenvolvimento regional e 
para os seus munícipes. 

Este estudo conclui, portanto, que na 
maioria dos critérios estudados, os 
resultados da auto-avaliação são 
globalmente superiores aos obtidos na 
avaliação externa. Este facto pode derivar 
de, para além de normalmente se 
sobrevalorizar o próprio trabalho, haver 
algum desconhecimento por parte dos 
responsáveis dos sítios web sobre algumas 
normas e boas práticas que devem ser 
utilizados na construção desses sistemas. 

Os critérios “Acessibilidade” e 
“Navegabilidade” são os que apresentam, 
em média, os melhores resultados, embora 
este último não apresente um valor 
positivo. Em relação ao primeiro critério, os 
responsáveis têm publicitado e promovido 
adequadamente esses sistemas. Em 
relação ao segundo critério, existem várias 
recomendações a fazer, no sentido de 
melhorar a tarefa de navegação dos 
utilizadores desses sistemas. 

Os resultados do critério “Conteúdos” 
permitem inferir que é necessário 
disponibilizar mais informação, com outras 
tipologias, e que não deverá ser, como 
actualmente sucede, centrada na estrutura 
das próprias câmaras, mas sim nas 
necessidades dos seus utilizadores. 

Verifica-se que na construção dos sítios 
web existentes não foram tidas em conta 
normas e boas práticas nas áreas dos 
“Serviços on-line”. Assim, propõe-se que 
seja incrementado o número desses 
serviços (download de formulários, 
preenchimento de formulários on-line, 
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pagamentos on-line, serviços de interacção 
síncronos e assíncronos com o cidadão, 
(chats, fóruns, entre outros), que são 
recursos que verdadeiramente conferem 
valor acrescentado e eficiência na relação 
com o munícipe. Verifica-se que somente 
uma das câmaras (7%) possui formulários 
para download, enquanto que no estudo de 
2003 [Santos et al., 2005], 30% das 
câmaras a nível nacional possuíam esse 
tipo de serviço. No que respeita ao 
preenchimento on-line de formulários, 
nenhuma câmara do distrito de Beja possui 
esse serviço. Segundo o estudo de 2003 
[Santos et al., 2005], 11% das câmaras a 
nível nacional ofereciam esta facilidade aos 
seus utilizadores. Propõe-se também que 
sejam adoptadas normas / directivas para a 
acessibilidade aos cidadãos com 
necessidades especiais, quebrando 
barreiras tecnológicas que possibilitem o 
acesso a todos, visto nenhum dos sítios 
web do estudo ter tido essa preocupação. 

No estudo realizado sobre os sítios web 
das câmaras municipais em 2003 [Santos 
et al., 2005] a nível nacional, verifica-se 
que o índice de maturidade desses 
sistemas no distrito de Beja é o que tem a 
classificação média mais baixa do País. Do 
nosso estudo ressalta que, passado um 
ano sobre esse estudo, o perfil e a 
maturidade desses sítios web não sofreu 
significativas alterações. Outro dado que se 
mantém estável no nosso estudo 
corresponde ao sítio web com melhor 
classificação no distrito, que é igual ao 
estudo do ano 2003 [Santos et al., 2005]. 
Conclui-se, portanto, que ainda existe um 
vasto trabalho a realizar no desenho e 
construção dos sítios web do distrito de 
Beja, por forma a acolherem normas e 
boas práticas de desenho e estarem 
centradas nas verdadeiras necessidades 
dos seus utilizadores. 
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