
Resumo 

A introdução da World-Wide Web determinou a crescente e maciça utilização da Internet para a 

comunicação, difusão noticiosa e comércio electrónico. No entanto este fenómeno também trouxe 

novos e grandes desafios ao desenho e concepção de sistemas interactivos.  

Este trabalho dedica-se ao estudo das interfaces utilizador no âmbito da World-Wide Web, discutindo 

as suas principais componentes, tanto na vertente dos factores humanos como no processo de 

desenho e avaliação de locais. Demonstramos a relevância prática destes aspectos no contexto do 

projecto Lusa S2I, cujo objectivo consiste em comercializar, através da Web, o arquivo de notícias da 

agência Lusa.  

Começamos por analisar os diversos factores que permitem construir locais Web de utilização eficaz, 

eficiente, flexível, isenta de erros e consequentemente agradável. Em particular, prestamos especial 

atenção a questões relacionadas por um lado, com as limitações e virtudes inerentes ao sistema e 

aos seus utilizadores, e por outro, com a construção de conteúdos e estrutura de navegação.  

Posteriormente, discutimos a importância do desenvolvimento flexível de aplicações Web, propondo 

um modelo de desenho iterativo e incremental como o mais adequado para este fim. Para quantificar 

e garantir a usabilidade do sistema, a avaliação desempenha um papel crucial, fundamentando as 

alterações efectuadas ao mesmo. Dada a sua importância apresentamos diversas técnicas de 

avaliação, que discutimos quanto ao seu contexto e aplicabilidade no desenrolar do projecto.  

Finalmente, a aplicação dos princípios e métodos de desenho iterativo permitiu-nos, através da 

realização e avaliação final do projecto Lusa S2I, constatar e quantificar os impactos positivos deste 

processo de desenvolvimento no desenho de aplicações Web. Especificamente, a aplicação de 

técnicas de avaliação formativa e somativa permitiu-nos apreciar a sua eficácia quer quando 

utilizadas separadamente quer, e sobretudo, quando utilizadas em conjunto.  

Abstract 

World-Wide Web introduction has determined the growing and massive use of Internet for 

communication, diffusion of news and electronic commerce. However this phenomenon has also 

brought new and great challenges to interactive system's design and concept.  

This study is about user interfaces on the World-Wide Web. We discuss some of its main components, 

ranging from human factors, to design process and evaluation. We address the relevance of these 

practical issues in the context of project Lusa S2I, which purpose is to trade through the web news 

from the archives of Lusa, the Portuguese news agency.  



We start by analysing the various aspects that allow us to build effective, efficient and flexible Web 

sites, while minimizing errors and creating a pleasant sensation. Particularly we focus on system and 

user limitations and virtues, and from another perspective on content creation and navigation 

structure.  

Later on, we discuss the importance of flexible web application development, proposing an iterative 

and incremental design model as the most adequate to this end. In order to quantify and ensure 

system usability, evaluation plays a crucial role, justifying the changes that have been made. Given its 

importance, we present several evaluation techniques, discussing them according to context and 

applicability as the project proceeds.  

Finally, iterative principles and methods application, allowed us, through the development and final 

evaluation of Lusa S2I project, to observe and quantify the positive impacts of this Web design 

development process. Specially, formative and sumative evaluation techniques application, granted us 

the opportunity to notice its efficacy, either when used separately, or, and particularly, when combined.  


