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1. O que é WCAG 2.0?
As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.0 abrangem um vasto conjunto de
recomendações que têm como objetivo tornar o conteúdo Web mais acessível.
O cumprimento destas diretrizes fará com que o conteúdo se torne acessível a um maior número de
pessoas com incapacidades, incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades de
aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de fala,
fotossensibilidade bem como as que tenham uma combinação destas limitações.
Seguir estas diretrizes fará também com que o conteúdo Web se torne mais usável aos utilizadores em
geral.
As WCAG 2.0 incluem três níveis de prioridade:
•

Prioridade 1: Os desenvolvedores web precisam de satisfazer estes requerimentos, caso
contrário será impossível para um ou mais grupos aceder ao conteúdo web. A conformidade
com este nível é descrita como A.

•

Prioridade 2: Os desenvolvedores web deveriam satisfazer estes requerimentos, caso contrário
alguns grupos terão dificuldade em aceder ao conteúdo web. A conformidade com este nível é
descrita como AA ou A duplo.

•

Prioridade 3: Os desenvolvedores web podem satisfazer estes requerimentos, de modo a que
fique mais fácil para alguns grupos acederem ao conteúdo web. A conformidade com este nível
é descrita como AAA ou A triplo.

Objetivo de validação deste site: nível A
Descrição das diretrizes WCAG 2.0:
Para um site ser compatível com as WCAG 2.0 há várias diretrizes a sderem seguidas. É importante
implementar as diretrizes com a produção de novos conteúdos no site.
Para mais informações, consultar: http://www.acessibilidade.gov.pt/w3/TR/WCAG20/

2. O que é AccessMonitor?
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O AccessMonitor (http://www.acessibilidade.gov.pt) é um validador automático que verifica a
aplicação das diretrizes de acessibilidade nos conteúdos HTML de um sítio web. O AccessMonitor usa
como referência a versão 2.0 das Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web
(WCAG 2.0) do World Wide Web Consortium (W3C).

2.1. Método da validação
A validação é feito por submissão de página web no site http://www.acessibilidade.gov.pt. O
AccessMonitor valida, num só passo, a aplicação das WCAG 2.0 a validação das folhas de estilo (CSS
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3.0 e CSS 2.1) externas, das regras de estilo inseridas em linha ou no cabeçalho da página HTML e,
ainda, a validação do código mesmo.
Os resultados de teste apresentados divididos pelos 3 níveis de prioridade dos critérios de sucesso
(prioridade 'A', prioridade 'AA' e prioridade 'AAA') de acordo com a nova definição de prioridades
constante das WCAG 2.0.

3. Resultados compilados
O índice que encontra no AccessMonitor (http://www.acessibilidade.gov.pt) é uma unidade de
valoração utilizada em todos os testes do validador e cujo resultado final sintetiza e quantifica o nível
de acessibilidade alcançado. O índice está representado numa escala de 1 a 10, representando o valor
10 uma adoção plena da boa prática induzida pelo AccessMonitor, ao nível AAA.
O índice é um indicador que se destina ao uso exclusivo dos criadores do sítio Web. Todos os testes
do AccessMonitor têm a sua fundamentação nas WCAG 2.0 do W3C. O significado da pontuação do
índice é:
•
•
•
•
•
•

Muito má prática: 1
Má prática: 2 ou 3
Prática regular: 4 ou 5
Boa prática: 6 ou 7
Muito boa prática: 8 ou 9
Excelente prática: 10
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Este site passa as baterias de testes de nível A, com o resultado 9.6
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