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RESUMO 

0 presente trabalho discorre sabre as caracterlsticas da Guine-Bissau quanta aos 

sites disponibilizados pelo governo para manter sua populac;ao informada. Aponta a 

necessidade do governo em investir na inclusao digital, com vistas a disseminac;ao 

da informac;ao. Diante da problematica sabre como melhorar os sites do governo 

tornando-os mais acessiveis, objetiva analisar a acessibilidade de cinco sites 

governamentais de Guine-Bissau, com o intuito de interagir com os programas do 

governo. Realiza um estudo de caso, a partir de tecnica extraida da W3C, por meio 

de um checklist no qual e possivel avaliar a acessibilidade de usuarios idosos e 

pessoas com limitac;oes fisicas. Aplica questionarios para levantar informac;oes 

sabre a acessibilidade dos sites e a partir dos mesmos, apresenta graticos das 

informac;oes. Aponta criticas sabre os sites selecionados analisando as 

discordancias entre as categorias, para uma futura reestruturac;ao dos mesmos. 

PALAVRAS-CHAVES: Acessibilidade; Guine-Bissau; Tecnologia; lnformac;ao; 

Limitac;oes Fisica. 
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INTRODUCAO 

Com a revoluc;ao tecnol6gica a Internet tornou-se o meio mais facil e rapido 

de obter informac;oes. Com isso, os sites do governo podem ser uma alternativa para 

manter a populac;ao sempre informada. Guine-Bissau apesar de ser urn pais do 

terceiro mundo, com o nivel de desenvolvimento tecnol6gico precario, possui 

tendemcia de crescer como aconteceu com paises como Cabo-Verde, Brasil, entre 

outros. 

Sendo assim, urn born investimento na inclusao digital, pode ser uma soluc;ao 

para urn futuro proximo. Assim, pode-se dizer que as informac;oes chegam a tempo 

real nao s6 para as pessoas que residem dentro do Pais, assim como aqueles que 

vivem fora uma vez que isso possibilita o acompanhamento de todos os processes 

dentro deste Pais. 

Para isso, o governo deste precisa investir de forma consideravel na criac;ao e 

principalmente na manutenc;ao desses sites, nao s6 em termos tecnol6gico 

(equipamentos), mas principalmente nos recursos humanos (pessoas capazes com 

conhecimento adequado na criac;ao, processamento e disseminac;ao dessas 

informac;oes de forma que essa possa contribuir na interac;ao da populac;ao nos 

acontecimento e nas possiveis tomadas de decisoes). 

A problematica desta pesquisa esta em apresentar como os sites do governo 

da Guine-Bissau podem melhorar as informac;oes contidas nele para a sua 

populac;ao, facilitando a acessibilidade para todo o seu publico, principalmente os 

deficientes. 

0 objetivo principal esta limitado a analisar a acessibilidade de cinco sites do 

governo da Guine-Bissau para os usuarios em geral. De forma a avaliar se os sites 

servem para interagir a populac;ao com os programas do governo. 

Os objetivos especificos ou de apoio definidos foram; 

1. Facilitar o uso de sites melhorando seus criterios para que possa permitir uma 

alta acessibilidade dos seus usuarios; 

2. Disponibilizar urn instrumento de avaliac;ao que gere informac;oes pertinentes 

nos sites, de forma que seus usuarios possam explora-las com facilidade; 
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3. lntroduzir mecanismos para que esses sites sejam um meio de comunica9ao 

para manter todo o seu usuario bern informado com as informa96es 

adequadas. 

0 metoda foi de estudo de caso com base em tecnica ja reconhecida, utilizando 

para a analise de acessibilidade os criterios extraidos da W3C - World Wide WEB 

Consortium, um cons6rcio de empresas de tecnologia, que atraves de seu 

departamento WAI (WEB Acessibility Initiative), que criou e disponibilizou o 

WC.A.G. 1.0 (WEB Contents Accessibility Guidelines1) para estudar e melhorar o 

acesso de pessoas com necessidades especiais a Internet, onde contem um 

Checklist onde e possivel se avaliar a acessibilidade de usuarios idosos e pessoas 

com limita96es fisicas, definindo sete criterios a serem avaliados e apresentados 

nesta, com os quais foram feitas as considera96es sabre a acessibilidade dos cinco 

sites escolhidos. 

0 trabalho foi dividido em quatro capitulos sendo o primeiro com a defini9ao dos 

conceitos empregados ao Iongo do trabalho para gerar uma univocidade; o segundo 

capitulo com uma breve descri9ao de Guine-Bissau, para fornecer compreensao do 

ambiente que esta sendo gerado os sites; o terceiro capitulo e do metoda para que 

outros possam repetir a pesquisa e o quarto capitulo que apresenta os resultados. 

J ustificativa 

A Guine-Bissau como um pais de terceiro mundo e com um nivel de 

desenvolvimento precario, necessita de um investimento bruto em todas as areas da 

sua produ9ao, principalmente na educa9ao e comunica9ao social. Com o expressive 

numero de anafalbetimos no pais, torna-se facil os politicos manipularem a 

popula9ao nos periodos eleitorais. Com a revolu9ao tecnol6gica e globaliza9ao, a 

Internet tornou-se o meio mais facil e rapido de obter e disseminar informa96es, com 

isso, os sites do governo necessitam de um trabalho bern feito de forma que facilita 

todo o seu usuario nao s6 a leitura, como principalmente o entendimento das 

informa96es contidas neles. Entretanto, devera haver um born investimento na 

lnclusao digital, treinamento e capacita9ao dos professores, construc;ao dos Far6is 

do Saber em numero consideravel para que toda a popula9ao possa ter acesso. 
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CAPiTULO 1 

DEFINI<;OES DE TERMOS EMPREGADOS 

1.1 lnforma~ao 

De acordo com Miranda & Simeao (2005), a lnformac;ao e materia prima de 

todas as areas do conhecimento que a entendem conforme a sua forma de 

apropriac;ao, teorizac;ao, dependente do estagio do desenvolvimento de teorias e 

praticas metodol6gicas. Atraves de uma abordagem hist6rica procura-se, construir 

urn conceito de informac;ao e tecnologia, ressaltando propostas relevantes na 

literatura, sob o foco de autores de areas diversas. 0 objetivo e encontrar nesse 

aporte te6rico urn constructe que atenda a natureza multidisciplinar da Ci€mcia da 

lnformac;ao, tendo em vista a evoluc;ao dos suportes e das praticas de leitura e 

considerando informac;ao como uma estrutura significativa, que se comp6em 

tambem a partir da tecnologia empregada para expressar tais ideias, isto e, 

informac;ao enquanto ideia tecnologicamente estruturada. Para entender a 

informac;ao enquanto a ideia tecnologicamente estruturada, Rudiger (2006) afirma 

que, e importante situar historicamente a evoluc;ao dos conceitos de tecnica e 

tecnologia, abrangendo o periodo classico na Grecia, a epoca moderna e 

contemporanea. 

Rudiger (2006) ainda afirma que a reflexao sobre a questao da tecnica e 

iniciada, no periodo classico, pelos gregos, que passaram a registrar na forma na 

forma de discurso a condic;ao e o modo de agir de seu povo, com vista a recriar m 

entendimento para as gerac;oes futuras. Posteriormente, este conceito teve o 

acrescimo da ideia do conhecimento. Para os gregos, a tecnica pode criar aquilo que 

a natureza, por algum motivo, nao chegou a realizar. Com o crescente 

desenvolvimento e expansao tecnol6gica a partir da revoluc;ao industrial, iniciou-se 

urn processo de tecnificac;ao do mundo e de cientificac;ao das atividades sociais. Tal 

expansionismo durante a Revoluc;ao Industrial (1750-1820) ocorreu em tres 

estagios: o primeiro concedeu com a utilizac;ao de maquina como instrumento para 

explorac;ao de recursos da natureza; o segundo, cerca de 150 anos ap6s, e marcada 

pela descoberta da eletricidade e do surgimento do sistema fabris (estes sistemas 

tinham uma produtividade muito superior aos sistemas de produc;ao manuais); o 
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terceiro, ap6s poucos anos, e caracterizada pela crescente automac;ao dos sistemas 

fabris e pelo surgimento de tecnologias capazes de programa-los, controlando cada 

vez mais o trabalho. 

Na atualidade, por fim, o desenvolvimento tecnol6gico chega a urn ritmo muito 

intenso. A informac;ao passa a ter suma importancia para o homem. A velocidade 

com que novas informac;oes sao geradas cria a necessidade ao homem de 

permanente atualizac;ao. Grande enfase e dada a comunicac;ao, urn volume maior 

de informac;ao e transmitido a distancia cada vez maiores em tempo 

progressivamente menores. 0 acesso a determinadas informac;oes possibilita as 

pessoas vantagens de ac;ao antes inexistentes. 0 homem passa a ser encarado 

como urn processador e urn agregador de informac;oes (apud Miranda & Simeao, 

2005). 

Os autores consideram tambem que, o processo cada vez mais veloz e 

intenso da tecnologia traz inumeros beneficios e facilidades as pessoas no seu 

cotidiano e no seu trabalho, proporcionando melhoria de qualidade e produtividade 

em suas atividades. Os mesmo consideram tambem que se por urn lado o 

desenvolvimento tecnol6gico possibilitou a melhoria das condic;oes de vida do ser 

humano e a superac;ao de dificuldades impostas pela natureza, por outro, diversos 

problemas surgiram em decorrencias desse processo. Com o desenvolvimento dos 

sistemas fabris, iniciou-se urn processo continuo de degradac;ao do meio ambiente, 

do consumo irracional dos recursos naturais e de gerac;ao de condic;oes de trabalho 

intoleraveis para o ser humano. Tudo em nome da lucratividade dos donos dos 

meios de produc;ao. 

Miranda e Simeao (2005) ainda consideram que a informac;ao e uma 

abstrac;ao (isto e, nao pode ser formalizada atraves de uma teoria 16gica ou 

matematica), que esta na mente de alguem, representando algo significative para 

essa pessoa. Nota-se que isto nao uma definic;ao, e uma caracterizac;ao, por que 

"algo", "significative" e "alguem" nao estao bern definidos; e urn entendimento 

intuitivo desses termos. "A informac;ao nao e urn signo, e sim uma relac;ao 

estabelecida em dois lugares, o primeiro que torna uma periferia e o segundo, que 

se torna urn centro, sob a condic;ao que entre os dois circule urn veiculo que 

denominamos muitas vezes forma, mas que para insistir em seu aspecto material, 

eu chamo de inscric;ao". (LATOUR, 2004) 
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Segundo Braga, na visao de Shannon (apud Miranda e Simeao), a informac;ao 

nao depende de uma instituic;ao fisica ou de urn suporte material, mas de urn 

emissor, urn receptor, urn canal, urn processo de comunicac;ao e pode ser 

quantificado. Na teoria da informac;ao, informac;ao e definida como quantidade, 

medida com ajuda de uma formula matematica. Em outro sentido, o termo 

informac;ao e designado para representar urn simbolo numerico (0 e 1) que e 

codificado de modo binario. Desse modo, informac;ao e uma noc;ao que determina 

simultaneamente uma medida e urn simbolo, surgindo a partir desse ponto a 

criptografia direcionada a 16gica binaria, onde a sua codificac;ao baseava-se em duas 

operac;oes: a primeira consistia na transformac;ao de dais simbolos e a segunda 

operac;ao, consistia em fazer com que o texto correspondesse a cada simbolo, a ou 

b, uma tipografia diferente. 

1.2 Site 

Site, sitio, website, websitio, sitio na Internet, sitio web, sitio na web, e urn 

conjunto de paginas web, isto e, de hipertextos acessiveis geralmente pelo protocolo 

HTTP na Internet. 0 conjunto de todos os sites publicos existentes compoe a World 

Wide Web (pt.wikipedia.org/wiki/Site). 

Site e urn local na Internet identificado par urn nome de dominio, constituido 

par uma ou mais paginas de hipertexto, que podem canter textos, graticos e 

informac;oes multimidia (cartilha.cert.br/glossario/). 

Site e urn conjunto de paginas harmonicamente interligadas, contendo 

informac;oes, arquivos e documentos de uma entidade (pessoa, empresa, instituic;ao, 

etc.), residentes em urn enderec;o (dominio) dentro da Internet (servidor de 

hospedagem), que podem ser acessadas pela utilizac;ao de urn navegador 

(www.weeb.com.br/home/contentlview/23/75/1/5/). 

Site e urn conjunto de documentos escritos em linguagem HTML, 

pertencentes a urn mesmo enderec;o (URL), disponivel na Internet. Erroneamente e 

empregado como sinonimo de homepage. dicweb.com/ss.htm 

Site e urn local na rede onde pode ser encontrada informac;ao 

(www. sabbatini. com/renato/correio/gloss. htm). 
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1.3 ACESSIBILIDADE 

De acordo com o editor do site http://maujor.com/w3c/introwac.html, 

acessibilidade a Web significa que pessoas portadoras de necessidades especiais 

sejam capazes de usar a Web. Mais concretamente, significa uma Web projetada de 

modo a que estas pessoas possam perceber, entender, navegar e interagir de uma 

maneira efetiva com a Web, bern como criar e contribuir com conteudos para a Web. 

0 mesmo ainda revela que, existem milh6es de pessoas portadoras de 

necessidades especiais que tern o seu acesso a Web restrito. Atualmente a maioria 

dos Web sites tern barreiras de acessibilidade que dificultam ou mesmo tornam 

impossivel para estas pessoas acessar o site. Contudo, se os Web sites e Web 

software foram acessiveis, estas pessoas poderao usar os sites efetivamente. A 

acessibilidade a Web contempla todo tipo de necessidade especial, incluindo as 

visuais, auditivas, fisicas, de fala, cognitivas e neurol6gicas. Para informa96es 

adicionais, pesquisar no link "Como pessoas portadoras de necessidades especiais 

usam a Web", um documento que descreve como os diferentes tipos de 

necessidades especiais afetam o uso da Web e tambem cenarios de pessoas 

portadores de necessidades especiais usando a Web. 

Por outro lado, o mesmo ainda considera que, a acessibilidade a Web pode 

trazer beneficios tambem para organiza96es e pessoas sem qualquer tipo de 

restri9ao. Por exemplo, um dos principios basicos de acessibilidade preconiza a 

flexibilidade para atender variados tipos de necessidades, situa96es e preferencias. 

Esta flexibilidade acaba por beneficiar todas as pessoas que usam a Web, inclusive 

aquelas sem qualquer tipo de restri9ao em diferentes situa96es (tais como aqueles 

com uma conexao lenta), pessoa com restri96es temporarias (com um bra9o 

quebrado) e pessoas idosas. 

As informa96es contidas no site ainda deixa claro que a Web exerce um papel 

crescentemente importante nas areas de educa9ao, neg6cios, comercio, governos e 

recrea9ao. Uma Web acessivel e que permita a participa9ao de pessoas portadoras 

de necessidades especiais na sociedade e fundamental para proporcionar 

oportunidades iguais para todos nas diversas areas. A acessibilidade a Web 

depende do trabalho conjunto dos baridos setores de desenvolvimento e de 

intera9ao, incluindo-se ai as ferramentas para Web software e o pessoal envolvido 

com o desenvolvimento. 0 principal motivo da existencia de tantos sites nao 
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acessiveis e o uso de softwares geradores de conteudos sem programa<;ao para 

suporte aos criterios de acessibilidade e desenvolvedores sem o conhecimento dos 

itens basicos de acessibilidade ou mesmo sem maiores preocupa<;6es com ela. 

A acessibilidade envolve diferentes areas. Entre elas conforme coloca Lay e 

outros (Zunica, 1999) podem citar: (1) a acessibilidade ao computador que 

engloba programas (software) de acesso incluindo diferenciados tipos de Ajudas 

Tecnicas para uso genericos de acesso aos computadores e perifericos (Hogetop e 

Santa rosa, 2001) ou que podem ser especialmente programados para o acesso a 

WEB; (2) a acessibilidade ao Navegador, os quais podem ser genericos como o 

Microsoft Explorer e o Netscape Navigator. Contudo, existem navegadores 

especificos que oferecem facilidade de acesso a diferentes usuaries como o 

navegador s6 de texto LYNX para cegos; (3) a acessibilidade ao planejamento de 
paginas WEB, que envolve varias dimensoes como conteudo, estrutura e formate. 

0 elemento fundamental, neste caso, e a escolha da ferramenta de constru<;ao de 

paginas que possa oferecer maiores possibilidades de op<;6es de acessibilidade. 

Este trabalho focaliza, de modo particular, a acessibilidade dos sites oficiais 

do governo da Guine-Bissau. As novas tecnologias da informa<;ao e comunica<;ao 

prometem suscitar uma transforma<;ao radical de vida em sociedade ao permitir ouvir 

a voz do plural, a enuncia<;ao coletiva, condi<;ao-chave para a constru<;ao de uma 

sociedade de plena participa<;ao e de igualdade de oportunidade a todos os seus 

atores sociais. Neste particular, destacamos a necessidade de oportunizar o acesso 

ao mundo digital/virtual a todos, sem exclusao, fundamentando, nos itens iniciais 

desse trabalho, o referencial que embasa essas ideias. 

De acordo com as informa<;oes contidas no site 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acessibilidade, a acessibilidade significa nao apenas 

permitir que pessoas com deficiencias ou mobilidade reduzida participem de 

atividades que incluem o uso de produtos, servi<;os e informa<;ao, mas a inclusao e 

extensao do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada 

popula<;ao. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tern sido uma 

preocupa<;ao constante nas ultimas decadas. Atualmente estao em andamento 

obras e servi<;os de adequa<;ao do espa<;o urbane e dos edificios as necessidades 

de inclusao de toda popula<;ao. Em informatica, programas que provem 

acessibilidade sao ferramentas ou conjuntos de ferramentas que permitem que 

portadores de deficiencias (as mais variadas) se utilizem dos recursos que o 
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computador oferece. Essas ferramentas podem constituir leitores de ecra para 

deficientes visuais, teclados virtuais para portadores de deficiencia motora ou com 

dificuldades de coordenac;ao motora, e sintetizadores de voz para pessoas com 

problemas de fala. 

0 mesmo ainda considera que na Internet o termo acessibilidade refere-se 

tambem a recomendac;oes do W3C, que visam permitir que todos possam ter acesso 

aos web sites, independente de terem alguma deficiencia ou nao. As 

recomendac;oes abordam desde o tipo de fonte a ser usado, bern como seu tamanho 

e cor, de acordo com as necessidades do usuario, ate as recomendac;oes relativas 

ao c6digo. A acessibilidade consiste na facilidade de acesso e de usa de ambientes, 

produtos e servic;os par qualquer pessoa e em diferentes contextos. Envolve o 

Design Inclusive, oferta de urn leque variado de produtos e servic;os que cubram as 

necessidades de diferentes populac;oes (incluindo produtos e servic;os de apoio), 

adaptac;ao, meios alternatives de informac;ao, comunicac;ao, mobilidade e 

manipulac;ao. 

Essa outra fonte http://maujor.com/w3c/introwac.html (2005) alerta, o trabalho 

requerido para construir uma Web site acessfvel depende de varies fatores, entre 

eles o tipo de conteudo, o tamanho e a complexidade do site e das ferramentas de 

desenvolvimento e do ambiente de desenvolvimento. Muitos dos aspectos da 

acessibilidade serao facilmente implementados se forem planejados antes do infcio 

do desenvolvimento ou redesign. Contudo, adaptar sites existentes pode demandar 

uma quantidade consideravel de trabalho e esforc;o, especialmente para aqueles 

sites com c6digos nao conformes com as standards de marcac;ao para XHTML, e 

para sites com determinados tipos de conteudos, tal como multimfdia. 

0 mesmo site ainda finaliza, ao desenvolver ou redesenhar urn site, a 

avaliac;ao da acessibilidade logo no infcio e ao Iongo do trabalho detectara itens de 

acessibilidade que se tornarao mais faceis de corrigir do que se deixarmos o 

trabalho de avaliac;ao para o final do projeto. Tecnicas simples, tais como alterar as 

'setagem' do browser (resoluc;ao, tamanho da janela, tamanhos de fontes, etc ... ) 

podem determinar conformidades com alguns itens de acessibilidade. Uma 

avaliac;ao acurada para determinar se urn site esta conforme as diretrizes de 

acessibilidade e uma tarefa mais complexa. 

Par seu lado, este site 

http://edu3051.pbworks.com/f/ACESSIBILIDADE_WEB_revista_PGIE.pdf (2002, p. 
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87) frisa que, a acessibilidade envolve diferentes areas. Entre elas conforme coloca 

Lay e outros (Zunica, 1999) posso citar: (1) a acessibilidade ao computador que 

engloba programas (software) de acesso incluindo diferenciados tipos de Ajudas 

Tecnicas para uso genericos de acesso aos computadores e perifericos ( maior 

detalhamento ver em Hogetop e Santa rosa, 2001) ou que pod em ser especialmente 

programados para o acesso a WEB; (2) a acessibilidade ao Navegador, os quais 

podem ser genericos como o Microsoft Explorer e o Netscape Navigator. Contudo, 

existem navegadores especificos que oferecem facilidade de acesso a diferentes 

usuarios como o navegador s6 de texto LYNX para cegos; (3) a acessibilidade ao 

planejamento de paginas WEB, que envolve varias dimens6es como conteudo, 

estrutura e formato. 

0 elemento fundamental, neste caso, e a escolha da ferramenta de 

constru<;ao de paginas que possa oferecer maiores possibilidades de op<;6es de 

acessibilidade. 

As novas tecnologias da informa<;ao e comunica<;ao prometem suscitar uma 

transforma<;ao radical da vida em sociedade ao permitir ouvir a voz do plural, a 

enuncia<;ao coletiva, condi<;ao-chave para a constru<;ao de uma sociedade de plena 

participa<;ao e de igualdade de oportunidade a todos os seus atores sociais. Neste 

particular, destaca a necessidade de oportunizar o acesso ao mundo digital/virtual a 

todos, sem exclusao, fundamentando, nos itens iniciais desse trabalho, o referendal 

que embasa essas ideias. 

Como defini<;ao de categorias de deficiencia sera utilizada a do Decreta n°. 

3.298, de 20 de dezembro de 1999 do Brasil, ja que nao foi encontrada nenhuma 

legisla<;ao do governo de Guine-Bissau, onde considerada pessoa com deficiencia a 

que se enquadra nas seguintes categorias: 

a) Deficiencia fisica -7 altera<;ao completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da fun<;ao fisica, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, amputa<;ao ou ausencia de membra, paralisia cerebral, 

membros com deformidade congenita ou adquirida, exceto as deformidades 

esteticas e as que nao produzam dificuldades para o desempenho de 

fun<;6es; 



17 

b) Deficiencia auditiva -7 perda parcial ou total das possibilidades auditivas 

sonoras, variando de graus e niveis na forma seguinte: de 25 a 40 decibeis 

(db)- surdez leve; de 41 a 55 db- surdez moderada; de 56 a 70 db- surdez 

acentuada; de 71 a 90 db- surdez severa; acima de 91 db- surdez profunda; 

c) Deficiencia visual -7 acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor 

olho, ap6s a melhor correc;ao, ou campo visual inferior a 20° (tabela de 

Snellen), ou ocorrencia simultanea de ambas as situac;oes; 

d) Deficiencia mental -7 funcionamento intelectual significativamente inferior a 
media, com manifestac;ao antes dos dezoito anos e limitac;oes associadas a 

duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como: comunicac;ao, 

cuidado pessoal, habilidades sociais, utilizac;ao da comunidade, saude e 

seguranc;a, habilidades academicas, lazer e trabalho. 

e) Deficiencia multipla -7 Associac;ao de duas ou mais deficiencias. 

Segundo Dominique Walton (1999, p.32), a comunicac;ao e inerente a 

comunicac;ao. 0 homem se reconhece como tal pela sua capacidade de se 

comunicar, de criar simbolos que representam suas ideias e de relaciona-las e 

sintetiza-las. Dessa forma, comunicac;ao e conhecimento caminham lado a lado. 0 
conhecimento s6 e reconhecido a medida que e sistematizado e comunicado. A 

hist6ria do homem e a hist6ria da comunicac;ao revelam que desde o momenta da 

tomada de consciencia da importancia da comunicac;ao e do conhecimento, ambos 

sao utilizados como instrumento de poder e controle social. Por mais que possamos 

criticar a concentrac;ao de computadores e de equipamentos de alta tecnologia 

informacional em paises desenvolvidos, nao podemos deixar de admitir que sua 

simples existencia ja representa uma possibilidade real muito maior que 

anteriormente, de acesso a informac;ao e ao conhecimento. 

0 mesmo ainda salienta que a imprensa e urn marco na hist6ria da 

comunicac;ao e mais uma vez nao pode ser dissociada de suas dimensoes. 0 

homem que utiliza a imprensa e urn homem muito mais complexo intelectualmente 

do que o que criou a escrita. Tern meios de produc;ao mais sofisticados, que exigem 

nao apenas o registro da produc;ao, mas uma serie de novas informac;oes 

necessarias a criac;ao de modernas redes de comercializac;ao. Capitalismo e 

imprensa se tornam indissociavel. Os avanc;os tecnol6gicos impulsionam urn e outro 

ao mesmo tempo. 0 telegrafo e o telefone sao incorporados as redac;oes, que 

passam a assinar servic;os de agencias de informac;oes que alimentam a curiosidade 
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de empresarios sobre neg6cios distantes e acabam por aproximar palses ate 

mesmo continentes. 

A sociedade novamente leva urn tempo para se apropriar das invenc;oes 

eletr6nicas de comunicac;ao ja experimentadas no final do seculo XIX e inlcio do 

seculo XX: primeiro o radio e depois a televisao. Por pelo menos trinta anos, o radio 

permanece como forma de comunicac;ao restrita as forc;as militares ou a grupos e 

associac;oes culturais. E apenas depois do final da primeira guerra mundial, que 

comec;am a surgir as primeiras radios comerciais, atraves das quais eram 

transmitidas informac;oes e entretenimento para as grandes massas urbanas. Foi, 

entretanto, no final do segundo conflito, a partir de 1945 que a sociedade teve 

acesso a invenc;ao do mais abrangente meio de comunicac;ao ja existente: a 

televisao. Atraves dela, a partir da decada de 50 o mundo se conectou e se 

transformou no que Mclhuan denominou de Aldeia Global (Giovannini, 1987) urn 

africano pode ver na sala da sua casa a benc;ao do papa na ltalia ao mesmo tempo 

que urn sui-americana ou urn asiatica. 

De acordo com Walton (1999, p. 90}, desenvolvida a partir dos avanc;os de 

pesquisas iniciadas ja durante a segunda guerra mundial, a Internet revoluciona de 

vez os sistemas ate entao existentes de comunicac;ao humanas. Alem disso, e urn 

dos marcos de uma nova era denominada de pas-industrial. A criac;ao de uma 

sociedade de informac;ao, na qual bancos de dados ficam conectados as grandes 

redes de comunicac;ao caracterizam segundo MA TIELART (2002) uma verdadeira 

metamorfose das poHticas publicas. 0 Estado, antes pilar da sociedade 

democratica, tornou-se mlnimo em prol de organizac;oes empresariais que 

extrapolam fronteiras nacionais e continentais. Apesar dessa constatac;ao de que 

mais uma vez uma invenc;ao de comunicac;ao esta diretamente ligada as condic;oes 

de produc;ao da sociedade, a rede de computadores e a internet trazem a 

possibilidade nova de interac;ao emissor-mensagem-receptor. Todas as formas 

anteriores de acesso a informac;ao e ao conhecimento se tornam obsoletas e 

defasadas. ConseqOentemente, a relac;ao do homem com o espac;o e o mundo se 

altera da mesma forma em que e alterada a sua forma de expressao de 

reconhecimento proprio. Walton (1999, p. 193) defende tese de que mais do que 

entender a tecnica propriamente dita e necessaria compreender a maneira pela qual 

os homens se comunicam entre si e como uma sociedade organiza suas relac;oes 

coletivas. Internet revolucionou as formas ate entao vigentes de acesso a 
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informagao e ao conhecimento, mas nao resolve por si s6 o problema da 

desigualdade entre os hemisferios norte e sui. 

Walton (1999) ainda considera que a Internet, sem sombra de duvidas, 

aumenta essa sensagao de correr atras do prejuizo que impregna a vida moderna. 

Seja no ambito individual, pois o cidadao tem que estar sempre informado e 

atualizado para sobreviver, seja no ambito coletivo, no qual a maior parte dos paises 

do mundo, tem que adequar suas economias, seus valores e suas caracteristicas as 

exigencias daqueles que alcangaram antes o avango tecnol6gico e, por isso mesmo, 

impoe sua supremacia sobre os demais. 0 mesmo defende tambem a ideia de que o 

essencial da comunicagao nao e de ordem tecnica e sim antropol6gica e cultural, 

porque a performance das tecnicas nao pode jamais substituir a lentidao e a 

imperfeigao da comunicagao humana. Assim sendo, a expectativa de democracia e 

de liberdade e transparencia trazida por cada nova invengao tecnica de 

comunicagao, s6 pode ser efetivada a partir da agao humana. 

1. 4 Tecnologia 

De acordo com Silveira (2003 pag. 41 ), a tecnologia passou a fazer parte de 

nosso cotidiano. Hoje seria quase impossivel viver sem ela. A vida das pessoas e 

influenciada pelos meios de comunicagao e pelos recursos tecnol6gicos que 

facilitam a assimilagao da grande quantidade de informagoes que nos cerca. 

Paralelamente a esse boom de inovagoes tecnol6gicas, todas as demais areas da 

ciencia tem se desenvolvido, seja na medicina, na astronomia ou na engenharia, a 

presenga destas inovagoes reflete diretamente em nossas vidas. 

A mesma ainda frisa que, no meio de toda esta revolugao tecnol6gica, a 

escola perdeu a sua hegemonia no processo de transmissao de conhecimento. Os 

meios de comunicagao estao ao alcance da grande maioria da populagao, 

apresentando de maneira atrevida um grande numero de informagoes de maneira 

bastante variada. As criangas e adolescentes chegam a escola com um grande 

capital de conhecimento e tambem concepgoes e pre-concepgoes ideol6gicas sobre 

os diferentes ambitos da realidade em que vivem. Portanto, e indispensavel que as 

instituigoes educacionais enfrentem o desafio nao apenas de incorporar as novas 

tecnologias, mas tambem, utilizando os conceitos que os alunos ja apresentam 
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elaborar, desenvolver e avaliar praticas pedag6gicas que promovam o 

desenvolvimento de uma reflexao ampla sobre o conhecimento e usos tecnol6gicos. 

Urn fator importante para este processo de inser9ao de novas tecnologias e a 

participa9ao dos docentes. Sua participa9ao e indispensavel, conhecendo e 

utilizando estes novos recursos. Para que isto seja alcan9ado, e imprescindivel que 

o professor passe por urn processo de capacita9ao. 

Silveira (2003) considera ainda que a tecnologia sempre afetou o homem, 

desde as mais rudimentares ja inventadas ate o computador, que veio mudar 

drasticamente seus habitos e institui96es trazendo assim mudan9as sociais e 

culturais, facilitando nossas a96es, nos transportando, ou mesmo nos substituindo 

em determinadas tarefas, os recursos tecnol6gicos ora nos fascinam, ora nos 

assustam. Os recursos tecnol6gicos de comunica9ao e informa9ao tern se 

desenvolvido e diversificado rapidamente. Eles estao presentes na vida cotidiana de 

todos os cidadaos, e nao podem ser ignorados ou desprezados. Qualquer passo 

dado no sentido de tentar atualiza9ao e necessario. 

Silveira (2003), ainda, real9a ainda que o computador pode ou nao ser uma 

tecnologia. Sera educacional quando forma parte de urn conjunto de a96es na 

escola, no lar ou em qualquer outro local com o objetivo de ensinar ou aprender. 

Assim, a maquina copiadora tambem pode ser uma tecnologia educacional (Silveira 

2003). Por outro lado, Miranda & Simeao (2005, p. 113), consideram que o 

desenvolvimento tecnol6gico provoca mudan9as no modo de vidas das pessoas, 

altera e amplia o modo de comunica9ao, de diversao, e de experimentar o mundo e 

suas sensa96es, enfim, oferecem ao ser humano alternativas em sua busca e 

processamento de informa96es. 

1.5 Internet 

Segundo dados da ONU (disponivel no site do Terra) em 2010 o numero de 

usuarios de Internet ao redor do mundo e de mais de 2 bilhoes de pessoas. 

Na ultima decada, a Internet se tornou o sistema de comunica9ao publico 

mais abrangente e, hoje, rivaliza com o sistema telefonico global em alcance e 

amplitude. E tambem o maior exemplo de redes interconectadas e computa9ao 

cliente/servidor no mundo, conectando centenas de milhares de redes individuais em 

todo o planeta. A palavra Internet deriva lnternetworking, ou seja, a a9ao de conectar 
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redes separadas, cada uma das quais retendo a sua propria identidade, em uma 

rede interconectada. Essa gigantesca rede de redes comegou no inicio da decada 

1970 como uma rede de departamento de Defesa dos Estados Unidos para conectar 

cientistas e professores universitarios ao redor do mundo. 

Segundo o SERPRO (2000), o uso da internet esta, cada vez mais, em todas 

as areas da sociedade, tornando-a urn importante recurso para educagao, governo, 

entretenimento, comunicagao e comercio. Servigo Federal de Processamento de 

Oados, em media, 10% da populagao mundial sao de pessoas com deficiemcias. 

Alem disso, a idade media da populagao esta crescendo. 0 beneficio do uso da 

internet deve incluir estes cidadaos. Para tanto, as barreiras devem ser superadas. 

Ainda de acordo com o SERPRO, a acessibilidade na internet significa 

"permitir o acesso a WEB por todos, independente de tipo de usuario, situagao ou 

ferramenta. E criar ou tornar as ferramentas e paginas WEB acessiveis a urn maior 

numero de usuaries, principalmente pessoas com deficiencias. A acessibilidade na 

WEB beneficia tambem pessoas idosas, usuaries de navegadores alternatives, 

usuaries de tecnologia assistiva e de acesso move I''. 0 conteudo das paginas e as 

ferramentas devem estar preparados com acessibilidade e os autores de conteudo 

de paginas WEB e ferramentas devem ter em mente a diversidade do publico. 

Muitos usuaries podem, total ou parcialmente, nao ver, ouvir, mover ou processar 

facilmente algum tipo de informagao. 

Construir urn site acessivel envolve muitos fatores e com vistas a buscar 

solug6es para essa tarefa, a W3C - World Wide WEB Consortium, urn consorcio de 

empresas de tecnologia, que atraves de seu departamento WAI (WEB Acessibility 

Initiative), criou e disponibilizou o W.C.A.G. 1.0 (WEB Contents Accessibility 

Guidelines1) para estudar e melhorar o acesso de pessoas com necessidades 

especiais a Internet. Esse documento e uma especie de guia internacional de 

acessibilidade, mais conhecido como diretrizes de acessibilidade do W3C, ou 

diretrizes de Acessibilidade ao Conteudo WEB 1.0. Essas diretrizes ainda nao 

conseguiram ser superadas por nenhum documento internacional de acessibilidade, 

apesar das inumeras tentativas, inclusive do proprio W3C, na versao WCAG 2.0. 

Dessa forma, vamos nos basear nele como referenda de acessibilidade na WEB, 

por ser ainda o mais complete. 

0 W.C.A.G. 1.0 tern o intuito de desenvolver estrategias, guias e fontes que 

ajudem as pessoas com deficiencias a ter acesso a WEB. Com ele, desenvolveu-se 
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urn guia de recomenda<;6es, fazendo com que o conteudo da WEB se torne de mais 

facil acesso a todos os usuaries, independentemente da ferramenta usada 

(navegadores WEB para computadores de mesa, laptops, telefones celulares, ou 

navegador por voz) e das limita<;6es associadas ao respective uso (ambientes 

barulhentos, salas mal iluminadas ou com excesso de ilumina<;ao, utiliza<;ao sem o 

uso das maos). 

Com vista a avaliar a acessibilidade do site do Governo da Guine-Bissau, foco 

deste pre-projeto, a analise sera feita por usuaries com limita<;6es fisicas, para 

encontrar os pontes criticos que devem ser melhorados e garantir o plene acesso a 

diversidade da sociedade. Estes usuaries sao pessoas idosas, ou com qualquer tipo 

de deficiemcia. Sendo assim a acessibilidade desses sites serao avaliadas por 

pessoas especiais, que podem definir claramente o que precisa ser modificado nos 

sites com intuito de quebrar as barreiras e facilitar o acesso para pessoas que 

apresentam quaisquer limita<;oes, sejam elas visuais, auditivas, fisicas, de fala, 

cognitivas ou neurol6gicas. 

Segundo Laudon (2007, p. 181) a world Wide Web (a Web) e o mais 

conhecido servidor de Internet. Trata-se de urn sistema com padroes universalmente 

aceitos para armazenar, recuperar, formatar e apresentar informa<;6es utilizando 

uma arquitetura cliente/servidor. Paginas Web sao formatadas por meio de 

hipertexto, com links embutidos que vinculam os documentos uns aos outros, assim 

como vinculam paginas a outros objetivos, como som, video ou arquivos de 

anima<;ao. Ao clicar em urn elemento grafico e urn videoclipe come<;a a ser exibido, 

isso significa que voce clicou em urn hiperlink. As paginas Web sao baseadas em 

uma linguagem-padrao de hipertexto chamada HTML (hipertext markup language), a 

qual fermata documentos e reune links dinamicos para outros documentos e 

imagens armazenados no mesmo computador ou em computadores remotes. Essas 

paginas web sao acessiveis via Internet por que o software de navegador Web que 

opera em seu computador pode requisitar as paginas Web armazenadas em urn 

servidor hospedeiro de Internet por meio do protocolo de transferencia de hipertexto 

(hipertext tranfer protocol - HTTP), que e o padrao de comunica<;6es utilizado para 

transferir paginas na Web. 



1. 6 lnstrumentos de Comunica~ao 

Segundo Soares (2007), a palavra midia significa o mesmo que meios de 

informa<;ao e comunica<;ao, portanto, sao midias, o radio, o jornal, a teve, a revista, o 

computador, o satelite, o panfleto, o cartaz, a fotografia, o cinema, a faixa, o banner, 

enfim, todo e qualquer meio atraves do qual sejam possiveis a emissao e recep<;ao 

de mensagens, ou seja, entende-se por midia ou midias os varios veiculos que 

possibilitam a informa<;ao e a comunica<;ao. 

Para Oliveira (2005), a comunica<;ao pode ser entendida sob urn duplo 

sentido: 0 primeiro, a partir da origem da palavra, oriundo do Latim, comunicare, 

quer dizer, comunhao, estar com, partilhar de alguma coisa; o segundo sentido, 

embora tambem seja derivado do Latim, e entendido na perspectiva de dar 

conhecimento as pessoas de alguma coisa, informar. 

De acordo com Gregorio (2007) em linhas gerais, ha dois tipos de 

comunica<;ao: a comunica<;ao interpessoal e a comunica<;ao de massas. A 

comunicac;ao interpessoal, mais estreita, e aquela praticada em casa, nas empresas 

e nos circulos de amigos. A comunica<;ao de massas necessita de urn aparelho 

multiplicador, mais conhecido como midia. Quando o presidente da Republica se 

dirige a na<;ao, ele utiliza-se este tipo de comunica<;ao. Ou seja, ele nao tala para 

atingir uma ou duas pessoas, mas todos os cidadaos estejam onde estiverem. 

Para Soares (2000), antes de qualquer defini<;ao, a comunica<;ao, eo mesmo 

que a<;ao em comum. E. deixar claro para o leitor ouvinte ou espectador o Iugar onde 

esta eo que efetivamente pretende aquele que escreve, tala ou aparece. lnforma<;ao 

Significa, originariamente, dar forma a alguma coisa que por esta forma se torna 

cognoscivel e, como tal, transmissive!. Liga-se a todo o processo de criac;ao, 

conserva<;ao e comunica<;ao do conhecimento humano. Enquanto que 

Comunica<;ao, comum significa a a<;ao de tornar algo comum a muitos. E. o 

estabelecimento de uma corrente de pensamento ou mensagem, dirigida de urn 

individuo a outro, com o tim de informar, persuadir, ou divertir. Significa, tambem, a 

troca de informa<;6es entre urn transmissor e urn receptor, e a inferencia (percepc;ao) 

do significado entre os individuos envolvidos. Ainda afirma que nao e exagero 

afirmar que a utiliza<;ao dos meios de comunica<;ao e o modo mais rapido de 

resgatar a cultura e a identidade e qualquer grupo humano. Para ele, o Radio, a 

Televisao, o Jornal e a Internet permitem trazer a tona os modos pelo quais durante 
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seculos os homens se reconheceram e estabeleceram para si mesmo o que 

deveriam ser importante e necessaria para a produ<;:ao e manuten<;:ao de suas 

existencias. Ele ainda deixa clare que, passar uma informa<;:ao significa, em primeiro 

Iugar, super que alguem nao tern conhecimento dela, mas precisa ter; ou seja, 

informar e apontar para algo que por alguma razao tern que ser visto, ouvido e ou 

lido. 

Por seu lado, Oliveira (2005) resume a comunica<;:ao e informa<;:ao envolvem o 

significado ou a interpreta<;:ao das mensagens, mas estas so adquirem sentido para 

o publico ou receptor se estiverem relacionadas as questoes praticas e cotidianas 

das pessoas. Sem informa<;:ao, nem sempre podemos tomar uma decisao mais 

consciente e, por esta razao, ela torna-se parte indispensavel da forma<;:ao do 

cidadao e possibilita a ele ter maier acesso a determinados bens culturais, politicos 

ou servi<;:os disponibilizados pela sociedade. 

0 Gregorio (2007) afirma que o ser humane, pela sua caracteristica 

comunicativa, tern o direito de informar e de ser informado. As nossas experiencias e 

as nossas vivencias podem ser uteis as experiencias e vivencias do proximo, tanto 

quanto as suas experiencias e vivencias podem ser uteis ao nosso progresso 

material e espiritual. 0 direito e o dever devem estar alicer<;:ados na verdade, da 

verdade descoberta e da verdade a descobrir. lsto porque os livros, os jornais, e os 

meios de comunica<;:ao de massa podem transmitir tanto a verdade quanto o erro. 

Oliveira ainda deixa clare que, a desigualdade no processo comunicacional faz com 

que alguns se julguem mais competente para falar e agir, nao so pela competencia 

em si, mas tambem porque se julgam detentores de urn poder que os separam dos 

demais. 

0 contraponto a este processo vertical e a forma de comunica<;:ao horizontal 

na qual as possibilidades de falar, intervir e participar podem ser estendidas 

igualmente a todos os membros da equipe. Para medir essa forma de comunica<;:ao 

deve haver disponibilidade de informa<;:ao, diferentes formas de capacita<;:ao e ampla 

possibilidade de manifesta<;:ao e expressao por parte de cada membro da equipe, 

independentemente da hierarquia ou dos cargos. Para Sergio Biagi Gregorio, 

lnforma<;:ao significa, originariamente, dar forma a alguma coisa que por esta forma 

se torna cognoscivel e, como tal, transmissive!. Liga-se a todo o processo de 

cria<;:ao, conserva<;:ao e comunica<;:ao do conhecimento humane. Enquanto que 

Comunica<;:ao, comum significa a a<;:ao de tornar algo comum a muitos. E o 
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estabelecimento de uma corrente de pensamento ou mensagem, dirigida de urn 

individuo a outro, com o fim de informar, persuadir, ou divertir. Significa, tambem, a 

troca de informagoes entre urn transmissor e urn receptor, e a inferemcia (percepgao) 

do significado entre os individuos envolvidos. 

A liberdade humana esta intimamente ligada a capacidade de obter 

informagao. A determinagao de fazermos isto ou aquilo supoe que tenhamos a 

informagao necessaria para tomarmos esta ou aquela decisao. A escolha de 

governantes, por exemplo, supoe a capacidade de juizo critico, proveniente da 

informagao adequada. Sem informagao, nao se tern a propagagao das descobertas 

cientificas, tao necessarias a longevidade da vida humana. A informagao e 

comparada a fungao que o sistema nervoso exerce no organismo, ou seja, a de 

regulagao social. 
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CAPiTULO 2 

BREVE HIST6RICO DE GUINE-BISSAU 

2.1 Localiza~ao 

De acordo com o site da Republica de Guine Bissau, o pais faz fronteira ao 

norte com o Senegal, ao sui e leste com a Republica da Guine Conakri e a oeste 

esta o oceano atlantico. 0 pais cobre uma superficie de 36.125 km2, dos quais 

14.200 km2 tern voca~ao agricola, (vide figura 1 ). 

FIGURA 1- MAPA DE GUINE-BISSAU 
Fonte: http://www.stat-guinebissau.com 

Administrativamente encontra-se dividida em 9 regioes a de Cacheu, Oio, 

Gabu, Bafata, Quinara, Tombali, Bolama Bijag6s, Biombo e o setor autonomo de 

Bissau. 0 clima e do tipo tropical, com uma esta~ao humida que vai de Maio a 

Outubro com precipita~oes que variam de 1500mm ao nordeste a 2600 mm no sui. A 

popula~ao e estimada em 1.442.029 habitantes (fonte: CIA 2006 disponivel no site 

da Equattoria) . 

Segundo informa~oes do site Comunica~ao sem Fronteiras, publicada em 27 

de junho de 2009, considera que a alfabetiza~ao consiste no aprendizado do 
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alfabeto e de sua utilizac;ao como c6digo de comunicac;ao. De urn modo mais 

abrangente, a alfabetizac;ao e definida como urn processo no qual o individuo 

constr6i a gramatica e em suas variac;oes. Esse processo nao se resume apenas na 

aquisic;ao dessas habilidades mecanicas (codificac;ao e decodificac;ao) do ato de ler, 

mas na capacidade de interpretar, compreender, criticar, resignificar e produzir 

conhecimento. A alfabetizac;ao envolve tambem o desenvolvimento de novas formas 

de compreensao e usa da linguagem de uma maneira geral. A alfabetizac;ao de urn 

individuo promove sua socializac;ao, ja que possibilita o estabelecimento de novas 

tipos de trocas simb61icas com outros individuos, acesso a bens culturais e a 

facilidades oferecidas pelas instituic;oes sociais. A alfabetizac;ao e urn fator propulsor 

do exercicio consciente da cidadania e do desenvolvimento da sociedade como urn 

todo. 

A mesma fonte acima citada ainda confirma que, Crioulo e uma lingua franca 

de 60% da populac;ao da Guine-Bissau, sendo falado tambem no Senegal. 160 mil 

pessoas usam crioulo como primeira lingua na Guine Bissau e mais 600 mil como 

segunda lingua, enquanto que cerca de 13% da populac;ao fala portugues. 

De acordo com a diretora-geral da Alfabetizac;ao e Educac;ao Nao-Formal da 

Guine-Bissau, numa materia publicada no dia 28 de abril de 2009 pela Radio da 

ONU em Nova lorque, Maria Francisca Medina Dabo, 73,6% da populac;ao -

estimada em 1 ,2 mil hoes de habitantes - nao sabem ler au escrever. Ainda inform a 

que o governo esta a tentar combater o problema com o apoio de Cuba, num projeto 

que vai alfabetizar 4,8 mil pessoas a cada quatro meses. Outra fonte, a do site 

Index Mundi, publicado no mes de maio de 2008, define que na Guine-Bissau, 

maiores de 15 anos que sabem ler e escrever na sua populac;ao total e de 42,4%. 

Na sua maioria as homens com 58,1% e as mulheres com apenas 27,4%. Par seu 

lado outra fonte, a do site do lnstituto Portugues de Apoio de Desenvolvimento, diz 

que a taxa de analfabetismo e de 48,6%. 

2.2 Economia 

0 site do Consulado Geral da Guine Bissau, tambem considera que a 

situac;ao econ6mica atual da Guine-Bissau deve-se essencialmente as opc;oes feitas 

logo ap6s a sua ascensao a independencia em meados dos anos 70, quando o pais 
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se enveredou por uma gestao economica centralizada e virada para o mercado 

interno. A forte intervengao do Estado na vida econ6mica bem como a grande 

distorgao na afetagao dos recursos constituiu obstaculos importantes a valorizagao 

do potencial de crescimento econ6mico do pais. Nos finais dos anos 80 houve 

tentativas para corrigir os desequilibrios internos e externos criados, atraves da 

adaptagao de programas de reformas apoiadas pelas lnstituigoes de Bretton Woods. 

Essas reformas embora timidas permitiram o restabelecimento de alguns equilibrios 

macroeconomicos e o estimulo do crescimento calculado numa media de cerca de 

4% durante o periodo de 1994 a 1997. Foi a partir dessas reformas que o setor 

privado comegou a jogar um papel dinamico na economia cuja evolugao foi e esta 

fortemente ligada ao setor comercial, sobretudo a exportagao da castanha de caju 

que fornece cerca de 90% de receitas de exportagao. No dominio das reformas 

estruturais, foi introduzida a reforma adaptou-se uma nova tarifa aduaneira, 

melhorou-se substancialmente a gestao das despesas publicas, racionalizou-se o 

ingresso na fungao publica, avangou-se na reforma das empresas publicas e 

adaptaram-se leis e regulamentos bancarios consistentes com as da Zona do 

Franco CFA. Com a adesao do pais a UEMOA reforgou-se a estabilidade monetaria 

e cambial. Esses avangos permitiram um crescimento real do PIS da ordem dos 6% 

anual duas vezes superior a taxa dos paises da Africa ao sui do Sahara. 

De acordo com o site da Republica da Guine Bissau, a crise politica militar 

que assolou o pais em 1998, pas em causa o esforgo que estava sendo feito para o 

relance econ6mico. Os enormes prejuizos em todos os setores de atividades 

fragilizaram as conquistas obtidas no sentido do restabelecimento dos equilibrios 

internos e externos. Depois de um crescimento resultante do retomar da atividade 

economica p6s-conflito, o pais entrou numa acentuada recessao da atividade 

econ6mica. 0 PIS cresceu apenas 0,2% em 2001, em 2002 caiu -7.2% e em 2003 

situou-se em 0.6%, resultado de combinagoes da diminuigao da produgao da 

castanha de caju, queda do prego internacional desse produto e diminuigao da ajuda 

ao desenvolvimento consequ€mcia da decisao do FMI em suspender o programa de 

apoio a redugao da pobreza e crescimento em maio de 2001. 

A mesma referencia ainda afirma que a fonte principal de crescimento e e 

continuara a ser a agricultura, que nao obstante os choques externos e as condigoes 

climatericas tem reagido muitos bem as mudangas no ambiente macroeconomico 

nos ultimos anos. Contribui para 50% do PIS e para 93% das exportagoes, sendo a 
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castanha de caju praticamente o unico produto agricola exportado. 0 setor emprega 

cerca de 80% da popula9ao ativa, maioria da qual residente na zona rural do 

pais.Trata-se essencialmente de uma agricultura de subsistencia caido num ciclo 

vicioso de "fraco investimento-fraco produtividade-fraca rendimento". A agricultura 

guineense depende de duas categorias de agricultores: de 86.000 familias que 

trabalham manualmente a terra com menos de 3.5 hectares produzindo 90% da 

produ9ao; e dos ponteiros, com cerca de 86.000 explora96es, consideradas 

modernas dispondo de titulos de concessao de tamanho media de 136 hectares, 

que produzem o resto. 

Ainda nessa referencia, em termos de cultura, a agricultura guineense e 

dominada pela produ9ao de duas culturas: o arroz e a castanha de caju, possuindo o 

pais vantagens comparativa na produ9ao dessas duas culturas. A cultura do arroz 

domina quase que completamente o sub-setor das culturas alimentares, com uma 

produ9ao anual que pode atingir as 200 mil toneladas de arroz em casca. De 1998 a 

2001 a produ9ao media ficou em torn a de 105 mil tone Iadas o que representa uma 

diminui9ao de 16%. Nao obstante as condi96es agro-ecol6gicas favoraveis, a 

produ9ao cerealifera nacional, nao e suficiente para cobrir as necessidades do pais. 

0 deficit anual e de cerca de 50 mil toneladas que normalmente e coberto pela 

importa9ao do arroz com urn valor estimado em cerca de 15 milhoes de d61ares. 

No quadro da sua politica econ6mica e social, o Governo dotou-se de urn 

instrumento de orienta9ao, a Carta de politica de Desenvolvimento Agricola (CPDA). 

Os objetivos do Governo em materia de politica agricola sao as seguintes: 

(1) garantir a seguran9a alimentar; 

(2) aumentar e diversificar as exporta96es agricolas; 

(3) assegurar a gestao racional e a preserva9ao dos recursos agro-silvo-

pastoris; 

(4) melhorar a vida das popula96es rurais. Urn outro documento que define a 

estrategia do Governo para o sector agricola e rural e o Documento de Estrategia 

Nacional de Redu9ao da Pobreza (DENARP). Relativamente a problematica do 

crescimento do setor agricola o DENARP define as seguintes orienta96es politicas: 

(1) aplica9ao efetiva de uma politica de liberaliza9ao; 

(2) distribui9ao de novas responsabilidades entre os diferentes atores de 

desenvolvimento; 
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(3) desengajamento progressive do Estado e promogao do sector privado no 
dominic da agricultura; 

(4) redefinigao das competencias dos diferentes servigos publicos e das 

instituigoes rurais, de acordo com os principios de descentralizagao e 

desconcentragao administrativa. Para o sector pecuario o DENARP preconiza: 

(1) uma melhor cobertura sanitaria do pais; 

(2) lutar contra as doengas que dizimam os gados; 

(3) melhorar a alimentagao animal; e 

(4) privilegiar a produgao de animais de ciclo curta. 

2.3 Recursos Naturais 

Segundo informagoes do site da Republica da Guine, o pais possui recursos 

naturais importantes, porem de momenta, pouco explorados. A razao principal dessa 

nao exploragao tern a ver, sobretudo com o fato do ambiente institucional, clima de 

realizagao de neg6cios e investimento ainda nao ser propicio a iniciativa privada. 0 

Governo esta consciente de que assim que forem criadas condigoes, tornadas mais 

favoraveis o clima de realizagao de neg6cios e investimento havera com certeza a 

entrada de privados no fornecimento desses recursos. No setor agro - alimentar os 

recursos susceptiveis de serem explorados com melhor valor sao: a castanha de 

caju, o arroz e as frutas e legumes. No setor das pescas existe uma variedade de 

especies com potencial elevado de serem explorados tambem com melhor valor 

para o pais. 0 mesmo acontece no sector florestal em que existem 2 milhoes de 

hectares de potencial de exploragao florestal. A Guine-Bissau possui ainda potencial 

para o turismo e para a exploragao mineral com reservas importantes de fosfato e 

bauxite. Neste momenta os unicos produtos, cuja exploragao, contribuem para a 

economia sao a castanha de caju e os produtos do mar, ainda que, sem qualquer 

aumento de valor interne. Ainda no setor agricola a castanha de caju e neste 

momenta a primeira cultura de exportagao tendo a Guine-Bissau fortes vantagens 

comparativas na sua produgao ao nivel da sub-regiao. Com cerca de 100 mil 

toneladas de produgao a Guine-Bissau ja e o 5° produtor mundial e o primeiro 

exportador in natura da castanha de caju. Praticamente toda a castanha produzida e 
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exportada in natura para a india. 0 Governo tenciona, no entanto a muito curto 

prazo inverter essa tendencia criando condi96es para o investimento na 

transforma9ao da castanha da Guine-Bissau para exporta9ao direta para a Europa e 

os estados unidos. 

Com uma biomassa bruta de cerca de 1.300.000 toneladas, e possivel 

realizar no pais uma explora9ao de 200 a 300 mil toneladas anuais sem afetar os 

recursos halieuticos. Os maiores constrangimentos a melhor explora9ao e 

valoriza9ao desses recursos halieuticos abundantes tern a ver com o ambiente 

institucional desfavoravel por urn lado e por outro lado com a falta de infra-estruturas 

de apoio ao sector. Por causa disso os recursos halieuticos da Guine-Bissau ainda 

sao explorados por navios estrangeiros atraves da economia guineense originando 

por isso uma dilapida9ao dos recursos das pescas. 0 processo de concessao de 

licen9as de pesca efetuado sem urn rigoroso controle e sem uma politica de gestao 

duravel desses recursos. lsso faz com que nao haja incentives por parte dos 

armadores estrangeiros em integrarem as suas atividades pescat6rias na economia 

guineense originando por isso uma dilapida9ao dos recursos das pescas. lsso tudo 

aliado a ineficacia quase total da fiscaliza9ao do setor faz o pais perder anualmente 

dezenas senao mesmo centenas de milhoes de d61ares. Urn outro constrangimento 

recentemente eliminado era a falta de urn laborat6rio de controle sanitaria para a 

certifica9ao dos produtos halieuticos o que ira permitir a possibilidade de exporta9ao 

do pescado para o mercado europeu a partir do territ6rio guineense. 

A madeira para combustiveis, a lenha, situa-se na ordem de cerca de 650.000 

toneladas para o consumo interno, e o carvao em 137.000 toneladas por ano 

incluindo o carvao vegetal utilizado para o consumo interno. Ao consumo nacional 

ha que acrescentar que s6 e permitida oficialmente, a exporta9ao de madeira, assim 

como as exporta96es clandestinas nomeadamente de carvao e lenha, o que 

corresponde a urn consumo total que se situa na ordem de 2,1 milh6es por ano 

(1985). De referir que, os dados sobre as florestas, estao de certa forma 

desatualizada visto que, o ultimo inventario florestal data de 1985. Em termos de 

orienta9ao politica, aponta-se para uma redu9ao de exporta9ao da madeira em 

troncos, estimulando a transformayao local, visando urn maior valor acrescentado 

dos produtos florestais. 
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2.4 Artesanato e Turismo 

0 site da Republica da Guine Bissau diz que existe urn potencial interessante 

de produtos artesanais que eventualmente poderao tirar partido do comercio justo. 

As vantagens sao que, em termos de produtos artesanais, cada pe~a do artesanato 

local e praticamente uma obra original. Tres grandes categorias determinam a 

natureza do artesanato. 0 artesanato Guineense e muito rico, baseado na 

pluralidade etnica do seu povo, o que poe em relevo areas de grande interesse 

etnografico e hist6rico. 

0 pais apresenta boas potencialidades turisticas. A diversidade cultural 

gastronomica ( cerca de 15 etnias) aliada a rica paisagem natural, ainda por explorar, 

da a Guine-Bissau vantagens de poder oferecer produtos altamente valorizados, 

hoje, pelos turistas. Referimo-nos ao Turismo Ecol6gico, ao Turismo Rural e a 
possibilidade de experimentar uma vivencia puramente africana, turismo cultural. 

A Guine-Bissau beneficia-se de uma posi~ao geografica privilegiada, a 

poucas horas de voo dos paises do norte, dado a sua proximidade da Europa e da 

America. 0 clima tropical apresenta urn periodo de chuvas relativamente curto, 

sendo que a epoca seca, a mais apropriada para a recep~ao dos turistas, se 

prolonga de Outubro a Maio (8 meses). Este espa~o de tempo, alem de coincidir 

com o lnverno na Europa, epoca na qual muitas pessoas aproveitam para gozar dias 

de sol e calor em paragens quentes, com muito que contar, apresenta varios 

periodos favoraveis ao gozo de ferias - Natal e Fim de Ano, Carnaval e a Pascoa. 0 

povo e hospitaleiro e possui uma expressiva diversidade cultural. 0 pais tern grande 

potencial para o desenvolvimento do: Eco-Turismo, do Turismo Rural, do Turismo 

ligado a Pesca e Ca~a Desportiva, de Circuitos de Visitas a Florestas e Savanas 

ricas pela sua vegeta~ao e densidade animal e pela afabilidade do seu povo. 

2.5 Setor de Servic;os 

lnforma~oes contidas no site da Republica da Guine Bissau diz que o setor 

energetico tem-se deparado com serios problemas de ordem estrutural tanto ao 

nivel dos meios de produ~ao de energia bern como ao nivel dos meios de sua 

distribui~ao e comercializa~ao. 
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Atualiza~ao e publica~ao do esquema diretor de agua, Divulga~ao do c6digo 

de agua, Refor~o do sistema de capta~ao de agua atraves de furos semiprofundos 

nos meios rurais, Melhoria do sistema de capta~ao de agua nos centros urbanos, 

atraves da extensao das redes agua e furos de capta~ao, Reaprecia~ao da nossa 

participa~ao na gestao comum das bacias dos rios Caianga ou Geba e Couliba ou 

Corubal, como forma de beneficiar toda a cadeia de produ~ao a elas adjacentes. 

0 Setor bancario Guineense compreende a dire~ao nacional do BCEAO 

(Banco Central dos Estados da Africa Ocidental), urn Banco comercial o BAO (Banco 

da Africa Ocidental) e uma institui~ao de financiamento de micro creditos 

denominada FUNDEI. 0 BAO abriu as suas portas ao publico em fevereiro de 2000 

e a FUNDEI foi criada em 1996 e financiada principalmente com apoios financeiros 

de doadores. A BAO por se tratar de uma instituic;ao nova o seu impacto na 

economia ainda e embrionaria. A FUNDEI opera principalmente como uma 

institui~ao de credito concedendo emprestimos as pequenas e medias empresas 

com projetos viaveis ou propostas comerciais bancaveis cuja realizac;ao seria dificil 

ou mesmo impossivel sem os meios que a FUNDEI disponibiliza. 

Tendo em conta a fraca transformac;ao industrial interna, o comercio e a 

principal fonte de acrescimo de valor a produ~ao primaria do pais. Segundo as 

contas nacionais o comercio contribui em termos medias com 24% para o PIB. Com 

a liberalizac;ao economica, sobretudo a liberalizac;ao dos prec;os - na Guine-Bissau 

os prec;os nao sao controlados - a parte do sector cresceu sempre relativamente a 

produc;ao nacional, oscilando entre os 23% e os 25% do PIB. 

2.6 Comunica~ao na Guine-Bissau 

Segundo Didinho, jornalista guineense, a uma entrevista ao Radio Difusao 

Portuguesa, disponivel no seu site (www.didinho.org}, na Guine-Bissau, existem 

cinco estac;oes de radio que garantem a emissao a nivel nacional. Uma pertencente 

ao Estado (RON), duas nacionais de carater privado e comercial com sede no pais 

(Bombolom e Pindjiguiti) e duas internacionais com sede fora da Guine-Bissau 

(RDP-Africa e RFI). As emissoras Pindjiguiti e Bombolom fazem retransmissoes de 

noticiarios da BBC e Voz da America. A capital dispoe de uma radio de carater 

comercial (Mavegro}, pertencente a uma empresa privada, cuja emissao atinge 
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basicamente a populac;ao de Bissau. A Guine-Bissau conta com a Radio Televisao 

da Guine-Bissau (RTGB), 6rgao estatal que nao consegue transmitir para todo o 

territ6rio nacional e com a Radio Televisao Portuguesa (RTP-Africa), que emite de 

Portugal. 

Desde 1995, as ONGs, o UNICEF e as instituic;oes religiosas vern trabalhando 

na implementac;ao das radios comunitarias. Num total de sete emissoras, 

encontram-se localizadas em Bissau (capital), Sao Domingos (norte), Mansoa e Oio 

(norte), Bubaque (ilhas), lemberem e Tombali (sui), Bafata (leste) e Contuboel e 

Bafata (leste). A regiao de Gabu (leste) conta com uma radio comercial local 

recentemente criada por um particular. As radios comunitarias estao um pouco por 

todo o pais, embora parte delas tenha sido afetada pelo conflito armado de 1998 e 

encontram-se em fase de reestruturac;ao. Na sequencia da liberalizac;ao da 

comunicac;ao social, ao nivel da imprensa escrita surgiram sucessivamente, o 

Expresso Bissau, o Correia de Bissau, o Diario de Bissau, a Gazeta de Noticias, o 

Banobero, o Fraskera e o Wandan. Os dois primeiros desapareceram e os tres 

ultimos suspenderam as suas publicac;oes provisoriamente. 0 jornal NO PINTCHA, 

manteve como jornal do governo. 

0 sistema Internet e recente no pais, existindo um unico servic;o publico na 

capital com fraca capacidade de resposta face a demanda. Apesar da sua 

importancia na atualidade, a larga maioria da populac;ao nao tern acesso a Internet, 

possivel de ser encontrados ao nivel de alguns ministerios, empresas privadas, 

organismos internacionais, certos 6rgaos de comunicac;ao social e algumas pessoas 

com born poder aquisitivo. Nem as escolas, nem os hospitais disp6em deste tipo de 

servic;o. A informatizac;ao no pais caminha a passos lentos, agravando, sobretudo 

pelo deficiente fornecimento e cortes frequentes de energia eletrica. Existem no pais 

alguns centros de formac;ao no dominio informatica e ao nivel dos servic;os publicos 

os poucos computadores disponiveis sao em numero insuficiente e com programas 

pouco modernos. "Nao existem referencias exatas quanto ao numero de 

profissionais da comunicac;ao social no pais, calculando-se que ultrapasse uma 

centena de pessoas", concluiu Didinho. 

Os 6rgaos de comunicac;ao utilizam normalmente diversos idiomas, com a 

predominancia do crioulo, em se tratando da comunicac;ao a nivel nacional. Quanto 

mais se descentraliza a transmissao da informac;ao, maior e o uso das linguas 

locais. Por nao existirem pesquisas de audiencia, torna-se dificil determinar com 
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precisao qual e o meio de comunicayao social com maior audiemcia e quais os 

programas ou rubricas preferidas pelo grande publico. Todavia, estima-se que o 

meio de comunicac;ao social formal mais eficaz seja a radio, que normalmente, para 

alem dos noticiarios, transmite programas de cunho educative e social, publicidade, 

recados diversos e musica variada. Urn aparelho de radio pode ser adquirido pelo 

valor minimo de $ USD 5, donde se depreende que uma boa parte da populac;ao 

tenha acesso ao mesmo. De uma maneira geral os programas sao variados 

dependendo o seu teor grandemente dos profissionais que as produzem como 

tambem de quem os financia. Devido aos problemas materiais, logisticos e de 

profissionais especializados, a audiemcia da televisao guineense tern sido 

grandemente penalizada pela crise energetica que afeta o pais. Nao existem dados 

quanto ao numero de detentores de televisores no pais, mas sabe-se que quanto 

mais se afasta dos centros urbanos, menores sao os lares que dispoem deste 

aparelho. A sua grelha de programac;ao e pouco variada e repetitiva, sendo a 

maioria dos programas de carater musical e informative. 0 alto indice de 

analfabetismo da populac;ao em geral e o custo elevado relativamente ao poder de 

compra da populac;ao, condicionam o acesso a imprensa escrita. Os jornais sao 

basicamente consumidos ao nivel da capital Bissau, por urn grupo seleto de 

pessoas. A imprensa escrita enfrenta problemas que se prendem com a aquisic;ao 

de papeis e outros materiais que sao na sua maioria importados. (www.didinho.org). 

2.7 Politica em Guine-Bissau 

0 artigo 60 da constituic;ao da Republica da Guine-Bissau, refere-se que, a 

organizac;ao do poder politico baseia-se na separac;ao e independencia dos 6rgaos 

de soberania e na subordinac;ao de todos eles a Constituic;ao. Ainda no seu artigo 

numero 60 determina que, o sistema eleitoral, as condic;oes de elegibilidade, a 

divisao do territ6rio em circulos eleitorais, o numero de deputados, bern como o 

processo e os 6rgaos de fiscalizac;ao dos atos eleitorais, serao definidos na Lei 

Eleitoral. 

0 artigo 61 da mesma constituic;ao considera que, os titulares de cargos 

politicos respondem politica, civil e criminalmente pelos atos e omiss6es que 

pratiquem no exercicio das suas func;oes. 0 artigo 62 explica que, o Presidente da 
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Republica e o Chefe do Estado, simbolo da unidade, garante da independemcia 

nacional e da Constituic;ao e Comandante Supremo das Forc;as Armadas. 

No artigo 63 ponto numero um ainda explica que, o Presidente da Republica e 

eleito par sufragio livre e universal, igual, direto, secreta e peri6dico dos cidadaos 

eleitores recenseados. No mesmo artigo ponto dais deixa clara que, sao elegiveis 

para o cargo de Presidente da Republica os cidadaos eleitores guineenses de 

origem, filhos de pais guineenses de origem, maiores de 35 anos de idade, no plena 

gozo dos seus direitos civis e politicos. 

0 artigo 64 no seu ponto numero um considera que o Presidente da 

Republica e eleito par maioria absoluta dos votos validamente expressos. Ainda no 

artigo 64 ponto dais esclarece que, se nenhum dos candidatos obtiver a maioria 

absoluta, havera Iugar, no prazo de 21 dias, a um novo escrutinio, ao qual s6 se 

poderao apresentar os dais concorrentes mais votados. No artigo 65 deixa clara que, 

as fungoes de Presidente da Republica sao incompativeis com quaisquer outras de 

natureza publica ou privada. 

0 artigo 66 no seu ponto um resume-se que, o mandata do Presidente da 

Republica tern a durac;ao de cinco anos. Ja no ponto dais do mesmo artigo explica 

que, Presidente da Republica nao pode candidatar-se a um terceiro mandata 

consecutive, nem durante os cinco anos subseqOentes ao termo do segundo 

mandata. Ainda no artigo 66 ponto tres realc;a que, se o Presidente da Republica 

renunciar ao cargo, nao podera candidatar-se as eleic;oes imediatas, nem as que 

sejam realizadas no qOinqOenio imediatamente subseqOente a renuncia. 

Para concluir, o artigo 67 resumiu-se que, o Presidente da Republica eleito e 

investido em reuniao plenaria da Assembleia Nacional Popular, pelo respectivo 

Presidente, prestando nesse ato o seguinte juramenta: "Jura par minha honra 

defender a Constituic;ao e as leis, a independencia e a unidade nacionais, dedicar a 

minha inteligencia e as minhas energias ao servic;o do povo da Guine-Bissau, 

cumprindo com total fidelidade os deveres da alta func;ao para que fui eleito". 

De acordo com a Constituic;ao da republica da Guine-Bissau, no seu artigo 

numero 59 ponto um, sao 6rgaos de soberania o Presidente da Republica, a 

Assembleia Nacional Popular, o Governo e os tribunais. 
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Em Trivinos (2001) a descri<;ao na fenomenologia consiste em enumerar as 

propriedades essenciais do fen6meno que permitem distinguir urn fen6meno de 

outro, e essas sao as (micas propriedades que tern importancia para a 

fenomenologia, sendo estas mais descritas do que medidas. 

A estrategia da pesquisa foi de pesquisa sintetica de casas ou estudo de 

caso, que em Contrandriopoulos (1997) e uma estrategia na qual o pesquisador 

decide trabalhar sabre uma unidade de analise ( ou sabre urn pequeno numero de 

unidades), sendo que a observa<;ao do caso se faz pelo interior. 0 potencial 

explicative desta estrategia provem da coerencia da estrutura das rela<;5es entre os 

componentes do caso, e da coerencia das varia<;5es dessas rela<;5es no tempo. 0 

potencial explicative decorre, entao, da profundidade da analise do caso e nao do 

numero de unidades de analise estudadas. 0 modelo de casas multiples com niveis 

de analise imbricados, apoiado sabre urn ou varios niveis de analise, oferece urn alto 

potencial de validade interna com grande limita<;ao na validade externa deste 

modelo. A realiza<;ao de estudos de casas multiples, nesta pesquisa sao os sites 

governamentais de Guine-Bissau, permitindo operar segundo uma 16gica de 

reprodu<;ao, generalizar as conclusoes com mais confian<;a. 

A pesquisa passa a ter uma caracteristica de campo (sites governamentais na 

Internet) e carater explorat6rio (busca de descri<;5es ou significados), a partir de 

tecnicas de analise consolidadas. 

3.1 Tecnica 

A tecnica, que e urn conjunto de conhecimentos, argumentos ou razoes, 

construidas com arte ou habilidade, neste estudo foi extraida da W3C - World Wide 

WEB Consortium, urn cons6rcio de empresas de tecnologia, que atraves de seu 

departamento WAI (WEB Acessibility Initiative), criou e disponibilizou o W.C.A.G. 1.0 

(WEB Contents Accessibility Guidelines 1) para estudar e melhorar o acesso de 

pessoas com necessidades especiais a Internet. Esse e uma especie de documento 
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guia internacional de acessibilidade, mais conhecido como diretrizes de 

acessibilidade do W3C, ou diretrizes de Acessibilidade ao Conteudo da WEB 1.0. 

Essas diretrizes ainda nao conseguiram serem superadas par nenhum documento 

internacional de acessibilidade, apesar das inumeras tentativas, inclusive do proprio 

W3C, na versao WCAG 2.0. Dessa forma, vamos nos basear nele como referencia 

de acessibilidade na WEB, par ser ainda o mais complete. 

0 W.C.A.G. 1.0 tern o intuito de desenvolver estrategias, guias e fontes que 

ajudem as pessoas com deficiencias a ter acesso a WEB. Com ele, desenvolveu-se 

urn guia de recomendayoes, fazendo com que o conteudo da WEB se torne de mais 

facil acesso a todos os usuaries, independentemente da ferramenta usada 

(navegadores WEB para computadores de mesa, laptops, telefones celulares, ou 

navegador par voz) e das limitayoes associadas ao respective usa (ambientes 

barulhentos, salas mal iluminadas ou com excesso de iluminayao, utilizayao sem o 

usa das maos). 

Com vistas a avaliar a acessibilidade dos sites do governo da Guine-Bissau, 

foco deste pre-projeto, a analise sera feita par usuaries com limitayoes fisicas, para 

encontrar os pontos criticos que devem ser melhorados e garantir o plena acesso a 

diversidade da sociedade. 

Sales (2003) sugere urn Checklist onde e possivel se avaliar a acessibilidade 

de usuaries idosos, definindo sete criterios a serem avaliados, conforme o (quadro 

1 }, e com base nestes criterios sera a feitas as considerayoes sabre a acessibilidade 

do site. 

QUADRO 1 - CRITERIOS DE AVALIAyAO PARA A ACESSIBILIDADE DE 
USUARIOS IDOSOS. 

CRITERIOS QUESTAO RELEVANCIA 

Verificar se existe 
descriyoes textuais lmportante para idosos que 
associadas a imagens, apresentem problemas visuais e 
graficos, sons, animayoes, auditivos. Assim, eventuais 

Compatibilidade icones, videos, etc., dificuldades com urn canal 
apresentados nas paginas perceptive sera a compensadas 
( equivalentes textuais par apresentayoes que explorem 
para componentes que outro canal. 
nao sejam textuais). 
Verificar se OS Pessoas com destreza reduzida 

Flexibilidade componentes do site ou com incapacidade de ver o 
podem ser operados par cursor na tela tern dificuldade de 



Legibilidade 

meio de diferentes 
dispositivos, em particular, 
teclado e mouse 
(formulario e campo de 
edic;ao, botao, link, lista de 
selec;ao, etc.). 

Verificar se ha urn 
contraste favoravel entre 
as cores do texto e as do 
fundo na qual o texto se 
en contra. 

Verificar se as paginas 
estao livres de 

usar urn dispositivo apontador 
como o mouse. Por outro lado, 
esta flexibilidade de operac;ao 
pode prevenir lesoes por esforc;o 
repetitivo (LER) na medida em 
que proporciona outros meios de 
interac;ao. Geralmente as 
paginas que permitem interac;ao 
via teclado sao tambem 
acessiveis atraves das interfaces 
de comando por voz. 
Discriminac;ao entre cores de 
mesma matriz (tom), 
principalmente para azul, verde e 
amarelo sao dificeis de serem 
realizadas, principalmente para 
idosos com dificuldades visuais, 
para pessoas daltonicas ou com 
dificuldades de concentrac;ao e 
de manter a atenc;ao. E 
recomendado, portanto, o 
emprego de texto com letras 
brancas em fundo escuro. 

Controle 
usuario 

do atualizac;oes peri6dicas 
automaticas e, caso 

Este recurso pode atrapalhar a 
leitura da pagina por usuarios 
idosos com problemas visuais 
e/ou que estiverem urn software 
leitor de tela. A ocorrencia de 
atualizac;oes automaticas de 
conteudo deveria ser sinalizada 
claramente para os idosos e urn 
comando facilmente operavel 
deveria ser disponibilizado como 
formas de interromper as 
atualiza_£6es. 

Significado dos 
c6digos e 
denominac;oes 

Consistencia 

exista, se o usuario pode 
facilmente desativar este 
recurso. 

Verificar se o destino de 
cada link esta claramente 
identificado em seu 
enunciado textual. 

No caso de idosos com 
dificuldade de cognit;ao ou 
aprendizagem, com problemas 
visuais ou que utilizem leitor de 
tela, a navegac;ao pelas paginas 
pode ser facilitada se os 
enunciados dos links fac;am 
sentido, mesmo quando lidos 
fora do contexto. Nestes casos 
urn enunciado clara e textual 
para OS links, associado a bolha 
de ajuda de barra de status sao 
melhores alternativas. 

Verificar se informac;oes A definic;ao de urn layout padrao 
(ex: mensagens, leones, para paginas com elementos 
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Densidade 
lnformacional 

r6tulos, etc.) que se 
repetem nas diferentes 
paginas sao apresentados 
em posiv6es e formas 
(ex.: cor, fonte, tamanho, 
etc.) consistentes. 

Verificar se as paginas 
estao livres de 
informav6es irrelevantes, 
repetitivas ou 
impertinentes. 

FONTE: SALES (2003) 

3.2 lnstrumentos 

repetidos favorece o aprendizado 
na medida em que permite a 
reutilizavao de 16gicas de 
operavao aprendidas em outras 
paginas (ex.: o mesmo jogo de 
botoes para navega9ao no 
mesmo Iugar em cada 
pagina/titulo de cada pagina e/ou 
o nome do site sempre na 
mesma posivao). Esta 
caracteristica favorece em 
particular os idosos com 
dificuldade de aprendizagem. 
Usuarios com dificuldades 
perceptivas sao favorecidos por 
projetos de paginas onde nao 
existam informav6es irrelevantes 
(op96es desnecessarias, 
publicidade, etc.). Caso 
contrario, informav6es relevantes 
e irrelevantes estarao 
competindo pela menor 
capacidade de atenvao de 
usuanos idosos. Em muitos 
casas, estas informav6es podem 
se tornar inadequadas na 
medida em que desviam urn 
usuario novato de seu objetivo, 
atrapalhando-o e/ou induzindo-o 
a erros. 
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Os instrumentos utilizados nesta pesquisa consistiram em computadores com 

acesso a INTERNET e programas que permitissem o acesso aos sites selecionados, 

bern como os perifericos necessaries a operavao, como monitores, mouse, teclado e 

outros. Estes para os grupos de participantes foram deixados a seu criteria os locais 

e perifericos, vista que nao seria possivel reunir em urn s6 Iugar todos 

equipamentos, programas e perifericos necessaries. 

Alem destes foi elaborado urn formulario padrao (mostrado abaixo), com base 

nos criterios apresentados SALES (2003) e a escala de Likert com cinco posiv6es 

basicas de resposta. As respostas pad roes seriam; (0) nao se aplica -N/A, (1) 
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Nunca, (2) raramente; (3) as vezes; (4) freqOentemente e (5) sempre. Esta escala 

esta em escala evolutiva, assim quanta maior o valor numerico mais acessibilidade o 

criteria representa. As perguntas par criteria, a saber: 

a) Criteria de Compatibilidade: 

Existe no site descri<;ao textual das imagens? 

Existe no site descri<;ao textual dos graficos? 

Existe no site descri<;ao textual dos sons? 

Existe no site descri<;ao textual das anima<;oes? 

Existe no site descri<;ao textual dos leones? 

Existe no site descri<;ao textual dos videos? 

b) Criteria de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 

E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de sam, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 

c) Criteria de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das letras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualiza<;ao do texto? 

d) Criteria de Controle do Usuario; 

As informa<;6es contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condi<;6es de usuario desabilitar/desativar o site? 

e) Criteria de Significado dos c6digos e denomina<;oes; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 

f) Criteria de Consistencia; 
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As informa<;6es (ex. mensagens, icones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posi<;6es e formas? 

As informa<;6es repetitivas no site sao pertinentes? 

g) Criteria de Densidade lnformacional; 

A relevancia das informa<;6es no site justifica as repeti<;6es das mesmas? 

A condi<;ao para o site ser considerado com boa acessibilidade foi que todas 

as categorias deveriam ter a maioria (mais de 50% por cento do participante) 

atribuldo valores entre 4 e 5; e com pouca ou nenhuma acessibilidade a maioria dos 

atributos das seis categorias estivesse entre 1 e 2. Qualquer atributo intermediario 

sera considerado com alguma ou media acessibilidade. 

No formulario havia perguntas de identifica<;ao que nao foram utilizadas para 

a pesquisa, apenas tinham carater operacional e posslvel estoque de informa<;6es 

para futuros trabalhos. 

3.3 Os objetos de analise 

A determina<;ao de 5 (cinco) sites oficiais esta na caracterlstica casulstica do 

estudo, ja que os sites oficiais ou seja regulares segundo as Leis do Pais e com 

atualiza<;ao e acesso constante s6 foram os descritos abaixo. 

a) http:// www.jornalnopintcha.com; unico site de notlcias gerado em Guine-Bissau 

oficialmente, de carater de semanario em atividade deste 1975 e com versao 

impressa. 
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FIGURA 2- PAGINA INICIAL DO JORNAL NO PINTCHA. 
FONTE: http:// www.jornalnopintcha.com. 
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b) http://www.stat-guinebissau.com; site oficial de dados estatfscos de Guine-Bissau 

do lnstituto Nacional de Estatistica 6rgao ligado ao Ministerio da Economia. 

0 . • 
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FIGURA 3 - PAGINA INICIAL DO MINISTERIO DA ECONOMIA E FINAN<;AS. 
FONTE: http://www.stat-guinebissau.com. 
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c) http://www.anpguinebissau.org; site oficial da Assembleia Nacional Popular, poder 

Legislative da Republica da Guine-Bissau com a apresentac;ao da Constituic;ao e 

outras Leis, a agenda, prestac;ao de contas em outras informac;oes. 

0 . .. 

Republica da Guine-Bissau 
AS!Iemble/a Naclonal Popular 

Audit:oria Fale com • ANP Mapa deste • ltio Correlo Aceder 
--------------------~ 
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FIGURA 4- PAGINA INICIAL DA ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR. 
FONTE: http://www.anpguinebissau.org. 

d) http://www.forcasarmadas.guine.org; site oficial das forc;as armadas onde 

apresenta a estrutura e missao do exercito, marinha e forc;a aerea. 
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FIGURA5- INA INICIAL DAS FORCAS ARMADAS DE GUIN 
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FONTE: http://www.forcasarmadas.guine.org. 

e) http://www.republica-da-guine-bissau.org; site da Embaixada em Portugual, unico 

site oficial gerado fora do territ6rio de Guine-Bissau, mas urn dos mais tecnol6gicos 

por acesso a servic;os europeus. 

0 . • _ ... dig " -------- . ~ . 

Mensagem do lmbalxador 

--•COftddadloo, • cem _,.~que._"""'" os-
vlnllee *I -lfljo na "I_. . 

.... l>a:ellncle. Sr. Co-~. 0 .,.._"" ................. Portqol - ..... --.. . ....._~ _ _... . ..,.,_"" -·-

. -

FIGURA 6 - PAGINA INICIAL DA EMBAIXADA EM PORTUGUAL DE GUINE-
BISSAU. 
FONTE: http://www.republica-da-guine-bissau.org. 

3.4 Os Participantes 

Os participantes foram indicados de forma direta sem criterios estatiscos, mas 

sim de forma casuistica. Foram gerados dois grupos de avaliadores; urn composto 

de pessoas habituadas a operar com tecnologia da informac;ao e outro com 

portadores de deficiencia fisica. 0 primeiro grupo foi composto de 11 (onze) pessoas 

eo segundo de 9 (nove) pessoas. 

0 criteria de inclusao nos grupos foi de ser convidado a acessar aos sites, 

respondendo a todas as questoes propostas de forma padronizada do formulario 

entre o periodo de 18 a 22 de Novembro de 2010. 0 criteria de exclusao seria nao 

obedecer a algum dos criterios de inclusao. 
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3.5 Apresentac;ao 

Os resultados foram tabulados e gerados em planilha Excel (mostrados no 

capitulo a seguir), formando tres grupos de analise, as de peritos, as de limitados au 

deficientes e 0 geral, que e 0 imbricamento dos dais grupos. 

A ideia e confrontar as conceitos fornecidos pelos grupos para determinar 

como esta a acessibilidade dos sites apresentados. 
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CAPITUL04 

RESULTADOS ENCONTRADOS 

Este capitulo demonstra graficamente os resultados encontrados atraves dos 

questionarios aplicados, verificando por media das categorias de compatibilidade, 

flexibilidade, legibilidade, controle, significado, consistencia e densidade. Na serie 

'NA', representada pela cor lilas, refere-se as pessoas que consideraram o site nao 

aplicaveis as categorias. As series 'Nunca' e 'Rara', representadas pelas cores 

ameixa e amarela respectivamente, refere-se as pessoas que consideraram o site 

nunca ou raramente satisfat6rio para as devidas categorias. A serie 'As vezes', 

significam que as pessoas consideraram que o site algumas vezes sim outras nao 

condiziam com as categorias, e e representada pela cor azul clara. Os sites tambem 

foram considerados 'frequentemente' ou 'sempre' satisfat6rio as categorias, e essas 

sao series Frequente e Sempre que foram representadas pelas respectivas cores 

violeta e laranja. Os valores analisados foram em porcentagem das respostas das 

vinte pessoas participantes, sendo 11 pessoas sem limitac;oes, e 9 com limitac;oes 

fisicas. 

Os graficos dos dois grupos foram colocados lado a lado por categoria, para 

possibilitar uma comparac;ao visual entre a opiniao dos grupos de pessoas sem 

limitac;oes e com experiencia em sites e o grupo com limitac;oes respectivamente, 

para verificar posslveis discrepancias entre os mesmos. 



4.1 Site Jornal No Pintcha (JN) 

a) Perguntas do criterio de Compatibilidade: 

Existe no site descri~ao textual dos graficos? 

Existe no site descri~ao textual dos sons? 

Existe no site descri~ao textual das anima~oes? 

Existe no site descri~ao textual dos icones? 

Existe no site descri~ao textual dos videos? 
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GRAFICO 1A) ANALISE DA CATEGORIA COMPATIBILIDADE DO SITE JN 

Os graficos demonstram que nos dois grupos a maioria afirma que este site 

apresenta sempre ou freqOentemente compatibilidade entre simbolos e textos, ou 

seja, 46% e 47%. 

b) Perguntas do Criterio de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 
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E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de som, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 
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GRAFICO 1 B) ANALISE DA CATEGORIA FLEXIBILIDADE DO SITE JN 
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A flexibilidade foi encontrada sempre ou freqOentemente para ambos os grupos, ou 

seja, 51% para os norma is e 63% para os limitados. 

c) Perguntas do Criterio de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das letras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualiza9ao do texto? 
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GRAFICO 1 C) ANALISE DA CATEGORIA LEGIBILIDADE DO SITE JN 
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A legibilidade foi encontrada sempre ou freqOentemente para ambos os grupos (53% 

e62%) 

d) Perguntas do Criterio de Controle do Usuario; 

As informayoes contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condiyoes de usuario desabilitar/desativar o site? 
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GRAFICO 1 D) ANALISE DA CATEGORIA CONTROLE DO SITE JN 

Nesta categoria sobre controle do usuario sobre condiyoes do usuario atualizar ou 

desabilitar/ desativar o site, o grupo de normais que pode ser considerado de 

especialistas, 63% considera o site sempre ou freqOentemente com condil:(oes de 

controle pelo usuario, ja o grupo de limitados 33% considerou que esta categoria 

nao se aplicava ao site, e do restante 51% considera com raro ou nenhum(nunca) 

controle pelo usuarios (38% de 77%). 

e) Perguntas do Criteria de Significado dos c6digos e denominacoes; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 
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GRAFICO 1 E) ANALISE DA CATEGORIA SIGNIFICADO DO SITE JN 

0 significado foi encontrado sempre ou freqOentemente pela maioria dos dois 

grupos. (91% e 67%) 

f) Perguntas do Criterio de Consistencia; 
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As informa~oes (ex. mensagens, icones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posi~oes e formas? 

As informa~oes repetitivas no site sao pertinentes? 
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GRAFICO 1 F) ANALISE DA CATEGORIA CONSISTENCIA DO SITE JN 

Na categoria consistencia ocorre nova discordancia entre os grupos, 72% dos 

normais consideram o site sempre ou freqOentemente com consistencia enquanto 



56% dos limitados consideram com as vezes ou raramente com consistencia nas 

informac;oes. 

g) Pergunta do Criteria de Densidade lnformacional; 

A relevancia das informac;oes no site justifica as repetic;oes das mesmas? 
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GRAFICO 1G) ANALISE DA CATEGORIA DENSIDADE DO SITE JN 

Pela discordancia entre os grupos pois 64% do grupo dos normais considera com 

sempre ou frequente densidade e para 66% do grupo dos limitados fica entre as 

vezes ou frequente para a existencia de densidade das informac;oes. 

h) Conclusao sobre a acessibilidade; 
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A conclusao sobre a acessibilidade do site do jornal No Pintcha (JN), e possfvel com 

as regras estabelecidas que para o grupo dos especialistas este possui 

acessibilidade e para o grupo de pessoas com limitac;oes que este possui alguma 

acessibilidade, assim como urn criteria unificador conclui-se que este site e 

considerado com alguma acessibilidade. 



4.2 Site Ministerio das Financ;as (STAT) da Guine Bissau 

a) Perguntas do criteria de Compatibilidade: 

Existe no site descric;ao textual das imagens? 

Existe no site descric;ao textual dos graficos? 

Existe no site descric;ao textual dos sons? 

Existe no site descric;ao textual das animac;oes? 

Existe no site descric;ao textual dos leones? 

Existe no site descric;ao textual dos videos? 
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GRAFICO 2A) ANALISE DA CATEGORIA COMPATIBILIDADE DO SITE STAT 
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Os grupos discordam com relac;ao a compatibilidade deste site, pois 57% dos 

normais estao entre nunca e as vezes e 50% que sempre ou frequentemente existe 

compatibilidade entre textos e simbolos/imagens. 

b) Perguntas do Criteria de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 

E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de som, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 
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GRAFICO 28) ANALISE DA CATEGORIA FLEXIBILIDADE DO SITE STAT 

Ambos os grupos consideram este com sempre ou frequentemente flexibilidade. 

(52% e 59%) 

c) Perguntas do Criteria de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das letras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualizac;ao do texto? 
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GRAFICO 2C) ANALISE DA CATEGORIA LEGIBILIDADE DO SITE STAT 
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Ambos os grupos consideram este com sempre ou frequentemente com legibilidade. 

(66% e 52%) 



d) Perguntas do Criterio de Controle do Usuario; 

As informa~oes contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condi~oes de usuario desabilitar/desativar o site? 
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GRAFICO 2D) ANALISE DA CATEGORIA CONTROLE DO SITE STAT 

Em ambos os grupos esta categoria foi considera por 50% com nunca ou rara 

possibilidade de controle pelo usuario. Destaca-se que 28% do grupo de limitados 

classifica como nao aplicavel esta categoria a este site. 

e) Criterio de Significado dos c6digos e denominacoes; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 
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GRAFICO 2E) ANALISE DA CATEGORIA SIGNIFICADO DO SITE STAT 
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A maioria de ambos os grupos considera este site sempre ou freqUentemente com 

significados de seus c6digos e denomina9oes. (91% e 67%) 

f) Perguntas do Criteria de Consistencia; 
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As informa9oes (ex. mensagens, leones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posi9oes e formas? 

As informa9oes repetitivas no site sao pertinentes? 
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GRAFICO 2F) ANALISE DA CATEGORIA CONSISTENCIA DO SITE STAT 

Ambos os grupos consideram com sempre ou freqUente a existencia de consistencia 

das informa9oes. (59% e 56%) 

g) Pergunta do Criteria de Densidade lnformacional; 

A relevancia das informa9oes no site justifica as repeti9oes das mesmas? 
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GRAFICO 2G) ANALISE DA CATEGORIA DENSIDADE DO SITE STAT 
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Pequena discordancia entre os grupos. Para os normais 64% considera o site com 

sempre ou frequente densidade nas suas informa96es, ja o grupo dos limitados tern 

56% que considera com as vezes ou frequente densidade. 

h) Conclusao sobre a acessibilidade; 

A conclusao a partir das regras estabelecidas que este site oscila entre 

alguma ou nenhuma acessibilidade, contudo como na categoria controle do usuario 

ambos consideram sem controle pode se afirmar que este site tern alguma 

acessibilidade. 



4.3 Site Assembh!ia Nacional Popular (ANP) da Guine Bissau 
a) Perguntas do criterio de Compatibilidade: 

Existe no site descric;:ao textual das imagens? 

Existe no site descric;:ao textual dos graficos? 

Existe no site descric;:ao textual dos sons? 

Existe no site descric;:ao textual das animac;:oes? 

Existe no site descric;:ao textual dos icones? 

Existe no site descric;:ao textual dos videos? 
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GRAFICO 3A) ANALISE DA CATEGORIA COMPATIBILIDADE DO SITE ANP 

A compatibilidade neste site apresenta uma grande discordancia. Ocorre 

discordancia interna no grupo de normais, com urn agrupamento forc;:ado pela 

maioria entre nunca e as vezes para existencia de compatibilidade entre textos e 

imagens/simbolos para 64% e em relac;:ao ao grupo de limitados com 55% para 

sempre ou frequente compatibilidade. 

b) Perguntas do Criterio de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 
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E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de som, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 
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GRAFICO 38) ANALISE DA CATEGORIA FLEXIBILIDADE DO SITE ANP 

Ambos grupos consideram este com flexibilidade. (52% e 59%) 

c) Perguntas do Criterio de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das tetras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualizac;ao do texto? 
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GRAFICO 3C) ANALISE DA CATEGORIA LEGIBILIDADE DO SITE ANP 

Ambos os grupos consideram este com legibilidade. (86% e 64%) 
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d) Perguntas do Criteria de Controle do Usuario; 

As informac;:oes contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condi96es de usuario desabilitar/desativar o site? 

ANP Controle 

45 .---------------.--------------. 
Ill 40 
~ 35 
Q. 
Ill 30 ! = 25 
~ 20 
"' .a 15 
1: 
8 10 .. 
Cl) 
0. 5 

0 

39 

11 

0 

Normal Limitada 

oNA 

• Nunca 
oRara 
oAs ~oezes 

• Frequente 
oSempre 

GRAFICO 30) ANALISE DA CATEGORIA CONTROLE DO SITE ANP 

Discordancia entre os grupos, para 59% do grupo dos normais este site tern as 

vezes, freqOente ou sempre controle por parte do usuario e para o grupo de 

limitados 61% responde que nunca ou raramente o usuario tern controle. 

e) Perguntas sabre o Criteria de Significado dos c6digos e denominacoes; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 
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GRAFICO 3E) ANALISE DA CATEGORIA SIGNIFICADO DO SITE ANP 

Ambos os grupos definem com sempre ou freqOente significado dos c6digos e 

denominac;oes neste site. (86% e 72%) 

f) Perguntas do Criterio de Consistencia; 
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As informac;oes (ex. mensagens, leones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posic;oes e formas? 

As informac;oes repetitivas no site sao pertinentes? 
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GRAFICO 3F) ANALISE DA CATEGORIA CONSISTENCIA DO SITE ANP 

Ambos grupos definem este site com sempre ou freqOente consistencia das 

informac;oes. (68% e 61 %) 

g) Pergunta do Criterio de Densidade lnformacional; 

A relevancia das informac;oes no site justifica as repetic;oes das mesmas? 
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GRAFICO 3G) ANALISE DA CATEGORIA DENSIDADE DO SITEANP 

Pequena discordancia entre os grupos. Para os normais 55% tern opiniao que este 

sempre ou freqOentemente possui densidade informacional e para o grupo de 

limitados a tendencia fica em torno de as vezes (34%). 

h) Conclusao sobre a acessibilidade; 

Com os criterios de analise este site fica entre alguma e sem acessibilidade 

entre os grupos, com predominio para ser classificado como sem acessibilidade pois 

na questao de controle e compatibilidade este ficaram discordantes. 



4.4 Site For~as Armadas (FA) da Guine Bissau 
a) Perguntas do criterio de Compatibilidade: 

Existe no site descri~ao textual das imagens? 

Existe no site descric;ao textual dos graficos? 

Existe no site descri~ao textual dos sons? 

Existe no site descric;ao textual das anima~oes? 

Existe no site descric;ao textual dos icones? 

Existe no site descri~ao textual dos videos? 
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GRAFICO 4A) ANALISE DA CATEGORIA COMPATIBILIDADE DO SITE FA 

Os grupos discordam na categoria compatibilidade, 51% dos normas consideram 

com nunca ou rara compatibilidade e para 59% dos limitados com sempre ou 

frequente compatibilidade. 

b) Perguntas do Criterio de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 
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E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de som, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 
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GRAFICO 48) ANALISE DA CATEGORIA FLEXIBILIDADE DO SITE FA 
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Outra discordancia esta na categoria flexibilidade deste site. 0 grupo de normais 

diverge internamente pois ao retirar os 15% de nao se aplica, temos 44% afirmando 

que este nunca ou raramente possui flexibilidade, contra 35% que afirma que 

sempre ha flexibilidade. Ja o grupo de limitados tern 52% com a posi~ao de sempre 

ou frequentemente para a existencia de flexibilidade. 

c) Perguntas do Criterio de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das letras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualiza~ao do texto? 
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GRAFICO 4C) ANALISE DA CATEGORIA LEGIBILIDADE DO SITE FA 
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Ambos os grupos afirmam que sempre ou freqOentemente este possui legibilidade. 

(72% e 65%) 

d) Perguntas do Criteria de Controle do Usuario; 

As informac;oes contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condic;oes de usuario desabilitar/desativar o site? 
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GRAFICO 40) ANALISE DA CATEGORIA CONTROLE DO SITE FA 

Ambos os grupos classificam este site entre nunca e as vezes para a existencia de 

controle do usuariuo. (59% e 67%) 

e) Criteria de Significado dos c6digos e denominacoes; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 
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GRAFICO 4E) ANALISE DA CATEGORIA SIGNIFICADO DO SITE FA 

Ocorre significado dos c6digos sempre ou freqOentemente para ambos os grupos. 

(82% e 61%) 

f) Perguntas do Criteria de Consistencia; 
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As informa96es (ex. mensagens, leones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posi96es e formas? 

As informa9oes repetitivas no site sao pertinentes? 
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GRAFICO 4F) ANALISE DA CATEGORIA CONSISTENCIA DO SITE FA 



Em 68% dos normais classificam como sempre ou frequentemente a existencia de 

consistencia deste site. Ja para os limitados 68% se distribuem entre as vezes e 

sempre para a existencia de consistencia das informac;oes. 

g) Pergunta do Criterio de Densidade lnformacional; 

A relevancia das informac;Qes no site justifica as repetic;oes das mesmas? 

FA Densidade 

40 

35 

130 aNA 
25 • Nunca 

I a Rara 
20 

I 
a As ~.ezes 

15 • Frequente 

10 a Sempre 

5 
0 0 0 

0 
Normal Limitada 

GRAFICO 4G) ANALISE DA CATEGORIA DENSIDADE DO SITE FA 
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Ocorre outra discordancia entre os grupos. 72% dos normais ficam entre sempre e 

frequentemente para a densidade. No grupo dos limitados ocorreu urn empate entre 

nunca e raramente (44%) e sempre e frequentemente (44%). 

h) Conclusao sobre a acessibilidade; 

Este site pelos criterios e considerado sem acessibilidade e aquele que gerou 

maior discordancia inter e intragrupos. 



4.5 Site Republica da Guine Bissau (RGB) 
a) Perguntas do criterio de Compatibilidade: 

Existe no site descri«;:ao textual das imagens? 

Existe no site descri«;:ao textual dos graficos? 

Existe no site descri«;:ao textual dos sons? 

Existe no site descri«;:ao textual das anima«;:oes? 

Existe no site descri«;:ao textual dos leones? 

Existe no site descri«;:ao textual dos videos? 
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GRAFICO SA) ANALISE DA CATEGORIA COMPATIBILIDADE DO SITE RGB 

Discordancia entre os grupos, pois 55% do grupo de normais responderam entre 

nunca e as vezes e 51% do grupo de limitados responderam que sempre ou 

freqOentemente ocorre compatibilidade dos textos e as imagens. 

b) Perguntas do Criterio de Flexibilidade; 

E possivel navegar no site somente atraves de teclado? 

E possivel navegar no site somente atraves do mouse? 
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E possivel navegar no site somente atraves de outros dispositivos (monitor de video, 

caixa de som, sintetizadores de voz, reconhecedor visual vocal de caracteres, ECT)? 
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GRAFICO 58) ANALISE DA CATEGORIA FLEXIBILIDADE DO SITE RGB 

Ambos os grupos ficaram entre as vezes e sempre para flexibilidade (55% e 56) com 

predomfnio para sempre nos normais e as vezes para os limitados. 

c) Perguntas do Criteria de Legibilidade; 

As cores das letras no site favorecem a sua leitura? 

0 tamanho das letras no site favorece a sua leitura? 

A largura das letras no site favorece a sua leitura? 

0 fundo permite uma boa visualiza<;ao do texto? 
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GRAFICO 5C) ANALISE DA CATEGORIA LEGIBILIDADE DO SITE RGB 
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Ambos os grupos se colocam entre sempre e freqOentemente para legibilidade (71% 

e 56%) 

d) Perguntas do Criteria de Controle do Usuario; 

As informac;oes contidas no site sao atualizadas automaticamente? 

Existe condic;oes de usuario desabilitar/desativar o site? 

RGB Controle 
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GRAFICO 50) ANALISE DA CATEGORIA CONTROLE DO SITE RGB 

50% do grupo dos normais se distribuiram entre as vezes e sempre para controle do 

usuario e 61% dos limitados estao entre nunca e raramente para existencia de 

controle do usuario. E importante destacar que 18% dos normais e 28% 

considerac;ao esta categoria nao aplicavel a este tipo de site. 

e) Criteria de Significado dos c6digos e denominac6es; 

Os links estao relacionados com os assuntos enunciados? 

Os textos sao claramente identificados no site? 
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GRAFICO 5E) ANALISE DA CATEGORIA SIGNIFICADO DO SITE RGB 
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Ambos grupos tern 50% de sempre existe significado nos c6digos e denominac;oes. 

f) Perguntas do Criterio de Consistemcia; 

As informac;oes (ex. mensagens, leones, r6tulos, etc.) que se repetem nas diferentes 

paginas sao apresentadas nas mesmas posic;oes e formas? 

As informac;oes repetitivas no site sao pertinentes? 
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GRAFICO SF) ANALISE DA CATEGORIA CONSISTENCIA DO SITE RGB 

Sempre e frequentemente foi a posic;ao 72% do grupo de normais para a categoria 

de consistencia das informac;oes deste site. Ja o grupo de limitados 72% ficou entre 

raramente e frequentemente, com maior concentrac;ao em as vezes. 



g) Pergunta do Criterio de Densidade lnformacional: 

A relevancia das informac;oes no site justifica as repetic;oes das mesmas? 

RGB Densidade 
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GRAFICO 5G) ANALISE DA CATEGORIA DENSIDADE DO SITE RGB 

Sempre e freqOentemente foi a posic;ao de ambos os grupos para a densidade da 

informac;ao deste site. (72% e 67%) 

h) Conclusao sobre a acessibilidade; 
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Pelos criterios de analise este site e considerado com alguma acessibilidade, 

masse destaca que este site foi o que gerou menor numero de discordancia entre 

os dois grupos pesquisados. 



73 

CONSIDERACOES FINAlS 

Atendendo o objetivo geral de analisar a acessibilidade de cinco sites do 

governo da Guine-Bissau para os usuarios em geral, obteve-se como resultado que 

os sites tiveram diferentes resultados de acordo com as categorias dos 

questionarios. Hora uma categoria e 'frequente' e 'sempre' para as pessoas com 

limitac;ao fisica e a mesma categoria e 'as vezes' ou 'nao aplicavel', 'nunca', 

'raramente'. No objetivo especifico de facilitar o uso de sites com os melhores 

criterios que possa permitir uma alta acessibilidade dos seus usuarios foi alcanc;ado 

parcialmente quando da utilizac;ao dos criterios e suas conclus6es na apresentac;ao 

destes aos responsaveis pelos sites. 

A condic;ao para o site ser considerado com boa acessibilidade foi que todas 

as categorias deveriam ter a maioria (mais de 50% por cento do participante) 

atribuido valores entre 4 e 5; e com pouca ou nenhuma acessibilidade a maioria dos 

atributos das seis categorias estivesse entre 1 e 2. Qualquer atributo intermediario 

sera considerado com alguma ou media acessibilidade, assim todos os sites foram 

considerados com alguma acessibilidade. 

Em uma analise mais refinada, o site das forc;as armadas (FA) foi o que 

obteve o maior numero de discordancia entre os grupos assim redefinido como sem 

acessibilidade. 0 site do jornal No Pintcha (JN), da Assembleia Nacional Popular 

(ANP) e Ministerio da Economia e Financ;as (STAT) obtiveram uma correlac;ao entre 

as discordancias entre os grupos, assim considerados com alguma acessibilidade. 0 

site da Republica da Guine Bissau (RGB) foi o que gerou menor discordancia entre 

os grupos ficando perto de ser considerado com acessibilidade. 

0 objetivo de introduzir mecanismos para que esses sites sejam urn meio de 

comunicac;ao para manter todo o seu usuario bern informado com as informac;oes 

adequadas, nao foi possivel atingi-lo em decorrE'mcia da necessidade de maior 

aprofundamento dos significados e numero de participantes. 0 objetivo principal da 

pesquisa colocado em sua problematica foi encontrar de uma forma simples e 

pratica, urn mecanisme que possa facilitar as pessoas com limitac;oes fisicas a terem 

mais contatos com as novas tecnologias (computadores), e mais facilidade de 

obterem as informac;oes, e este atingindo parcialmente. 
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No formulario havia perguntas de identifiCa9aO que nao foram utilizadas para 

a pesquisa, apenas tinham carater operacional e possfvel estoque de informa96es 

para futuros trabalhos. Sugere-se que com estes dados e com outras metodologias 

para melhora as validades internas e externas deste estudo e que possa ser 

aprofundado este tema relevante que e a acessibilidade nos meios informacionais. 

Entretanto, espera-se que esse trabalho tenha contribuido na melhoria desses 

Sites de forma que as pessoas, principalmente com necessidades especiais, 

consigam usar esses meios sem maiores esfor9os, e que este possa ajudar os 

futuros pesquisadores nessa area. 
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