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Barómetro 2014 – Top Erros 

 

 



#1 – Tamanhos Relativos 

“…Use relative instead of absolute in HTML 

elements…” 

 

 Utilizadores com dificuldades de visão usam 

funcionalidades como a “Lupa” do Windows 

 

 Enorme variedade de tamanhos de ecrãs 

 

 Necessidade do conteúdo se adaptar a todos 

os ecrãs 



<table width="400px"> 

  <tr> 

    <th>Meses</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Janeiro</td> 

  </tr> 

</table>  

#1 – Tamanhos Relativos 

Forma  

Errada!! 

<table width=“60%"> 

  <tr> 

    <th>Meses</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Janeiro</td> 

  </tr> 

</table> 

Forma 

Correta!! 



#2 – Alternativas às Imagens 

“…IMG tags must have an ALT attribute…” 

 

 O “alt” representa a alternativa textual para os 

conteúdos multimédia 

 

 Permite que tecnologias acessíveis possam 

“ver” e “representar” os conteúdos multimédia 



#2 – Alternativas às Imagens 

<img src=“cadeira.gif" alt="" />  Forma Errada!! 

 

 

<img src=“cadeira.gif" alt=“Cadeira" />  
Forma 

Correta!! 



#3 – Contexto dos Links 

“…Each A tag must contain text or an IMG with an 

ALT attribute…” 

 

 Tag “A” diz respeito à existência de links 
 

 Os links devem ter um texto ou uma imagem 

que caracterize a sua ação. 
 

 Vai permitir aos leitores de ecrã indicarem ao 

utilizador o propósito do link ao invés de “lerem 

o HTML” 

 



#3 – Contexto dos Links 

<a href=“resultados.html"> 

      <img src=“futebol.gif" alt="" />  

</a>  
Forma Errada!! 

<a href=“homepage.html">  

        Página Inicial 

</a> 

<a href=“homepage.html">  

        <img src=“casa.gif" alt=“Página Inicial" />  

</a> 

Forma 

Correta!! 



#4 – Destino dos Links 

“…avoid specifying a new window as the target 

of a link with target= _blank…” 

 

 Navegar para uma nova página sem avisar o 

utilizador faz perder contexto de navegação 

 

 Muitos leitores de ecrã não avisam (ou dão 

pequeno avisos) os utilizadores sobre abertura 

de novas janelas 



#4 – Destino dos Links 

 Mudanças de contexto apenas devem ser 

feitas a pedido do utilizador 

 

 

 Evitar atualizações automáticas do conteúdo 

da página (devem ser feitas a pedido) 



#5 – Múltiplos Links 

“…If several links on a page use the same link 

text, all those links should point to the same 

destination. …” 

 

 O texto do link  

 Orientação dos utilizadores de uma página 

 Contexto a cada um dos links 

 Manter o mesmo destino para links 

 Evitar navegar para conteúdos que não interessam 

 Diminuir clicks de teclas e ratos 



Barómetro 2014 – Top Erros 

 

Top 5 

318 468 

(21%) 



Barómetro 2014 – Top Erros 

 

Top 10 

818 917 

(54%) 



Ferramentas da Acessibilidade 

 W3C - Diretivas para a Acessibilidade 2.0 

 

 W3Schools.com 

 

 GNE – Recomendações Para a Acessibilidade  
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