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:: Resumo  
Não obstante a contínua e renovada revolução tecnológica em que se vive, a dinâmica televisiva mantém uma expressão 

muito presente no quotidiano das pessoas. Verifica-se que nas faixas etárias mais elevadas a televisão mantém o seu 

papel tradicional, enquanto mass media, meio de entretenimento e, mesmo, de companhia. Acresce que a evolução 

tecnológica que marca a televisão, nomeadamente ao nível da digitalização e da interactividade, apresenta um elevado 

potencial para tornar o televisor como um terminal de acesso a aplicações telemáticas especialmente orientadas para o 

público sénior. Independentemente do domínio aplicacional em causa, o sucesso dessas aplicações está fortemente 

dependente do grau de adequação da sua interface às características do respectivo público-alvo, pois é esta que, por um 

lado, exibe os conteúdos no ecrã e, por outro, medeia a acção entre o utilizador e o televisor. 

É neste contexto, que o presente trabalho de investigação se centra no estudo do Design de interfaces inerentes ao 

desenvolvimento de aplicações de televisão interactiva que sejam fáceis de utilizar por parte da população sénior 

portuguesa, contribuindo, assim, para a sua inclusão. No sentido de ir ao encontro das necessidades e limitações 

específicas que caracterizam esta faixa etária da população, o contributo deste trabalho centra-se na identificação dos 

Princípios Orientadores de Design (POD) a que esta tipologia de aplicações deverá obedecer por forma a cumprir as 

referidas aspirações.  

 

Para se constituírem os PODs que respondam ao problema de investigação colocado, foi realizada uma extensa revisão 

de literatura sobre Design de interfaces digitais para seniores. A partir da referida revisão de literatura verificou-se que os 

autores, que se debruçam sobre este problema, apesar de apresentarem um número considerável de PODs, apenas 

consideram os factores e variáveis humanos do problema, descurando outras condições, igualmente importantes, tais 

como as limitações impostas ao Design de uma interface de TV interactiva (iTV): pelo suporte de exibição da interface — o 

televisor; pelo software e hardware de authoring e gestão da exibição da interface no televisor; e pelos elementos gráficos 

que tipicamente povoam a emissão televisiva. Neste contexto, a investigação foi direccionada, numa primeira instância, 

para o estudo do Design de interfaces de iTV para utilizadores seniores, tendo em consideração as limitações impostas 

pelos factores referidos e, num segundo momento, para o confronto entre os dados resultantes deste estudo e os PODs 

defendidos na literatura.  

 

O trabalho de campo da investigação foi alicerçado no desenvolvimento da aplicação de televisão interactiva iNeighbour 

TV. Desta forma, foi possível avaliar, em contexto de Field Trial (FT), a interface de uma aplicação de iTV, 

especificamente desenhada para utilizadores seniores, com a colaboração de um conjunto de participantes, portugueses, 

pertencentes a esta faixa etária. Este demonstrador de campo, no qual os respectivos participantes, detalhadamente 

caracterizados, avaliaram a aplicação no seu contexto doméstico, serviu, assim, de terreno de recolha de dados adicionais 

e complementares aos dados já oferecidos pela literatura revista. 

 

Após o estudo dos factores não contemplados na literatura revista e de ponderados os dados adicionais, recolhidos em FT, 

foi possível confrontá-los por forma a se detectarem divergências e convergências. A partir deste confronto foi constituído 

um manual de PODs de interfaces de aplicações iTV para seniores Portugueses. 
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:: Abstract 
Despite the continuous and renewed technological revolution in which we live today, television still maintains a significant 

presence in the everyday life of many citizens. Among older age groups, television retains its traditional role as a mass 

medium, an entertainment medium, and even a device for companionship. Moreover, the impact of technological evolution 

on television, particularly in terms of digitization and interactivity, has a high potential to transform the TV set into an 

friendly terminal for telematic applications specifically targeted towards senior audiences. Regardless of the application 

domain in question, the success of these applications is heavily dependent on how well its interfaces are adapted to the 

characteristics of their target audience. In this context, special attention must be given to the graphical and interactive 

components of the interface since it does not only display the content on screen but also mediates the interaction between 

the user and the TV set. 

 

It is in this framework that the present research studies the design of interfaces inherent to the development of interactive 

TV applications that are easy to use by older adults, thus contributing to their inclusion. In order to meet the specific needs 

and constraints that characterize this population's age group, the contribution of this work focuses on the identification of 

the Design Guidelines and Principles (DGP) to which this type of applications must obey in order to fulfill these aspirations. 

 

In order to constitute DGPs that adress the research problem at hand, we conducted an extensive literature review 

concerning digital interface design for older adults. The literature review led us to conclude that, despite a considerable 

number of DGPs are already available, authors who focus on this issue tend to constrain their studies by considering the 

human factors and variables of the problem, while seeming to neglect other equally important factors, such as limitations 

imposed to the design of an iTV interface by: the interface's display media - the TV set; the authoring software and the 

interface's display management hardware; and the graphics that usually populate the television broadcast. 

 

In this context, the present research was firstly directed towards the study of iTV's interface Design for senior users, while 

taking into account the limitations imposed by the above mentioned factors. Subsequently, the present research was 

directed to the confrontation between the data from this study and DGPs supported in the literature. 

 

The field research was grounded in the development of the interactive TV application iNeighbour TV. It was then possible 

to evaluate in a Field Trial (FT) the interface of an application specifically designed towards older adults with the 

collaboration of a sample of Portuguese seniors. This field trial in which its participants evaluated the application in its 

domestic environment, served as a source to the gathering of complementary data to the already existent from the 

reviewed literature. 

 

After studying the factors that were not considered in the reviewed literature, as well as weighing  additional data, collected 

in FT, it was possible to compare them in order to detect divergences and convergences. From this confrontation a manual 

of iTV applications' interface DGPs for Portuguese senior users was produced. 
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1.1. Introdução ao capítulo 

No presente capítulo introduz-se o leitor ao trabalho de investigação desenvolvido e descrito ao longo da presente tese. 

Em primeiro lugar identificam-se o problema e a problemática de investigação. Para tal é especificada a pergunta de 

partida e a perspectiva teórica adoptada para tratar o problema formulado pela mesma, especificando-se paralelamente as 

respectivas razões pela perspectiva teórica tomada. Em segundo lugar apresentam-se as razões pelas quais se considera 

uma investigação como esta pertinente e as necessidades que estão na base da referida pertinência. Em terceiro lugar 

são identificados os principais objectivos de investigação. Em quarto lugar são listadas e discriminadas as metodologias 

de investigação empregues na recolha dos dados apresentados e discutidos na tese. Em quinto lugar identifica-se e 

descreve-se a parceria de investigação formada entre o investigador e uma unidade de Investigação e Desenvolvimento 

universitária, especificando-se os benefícios e contributos para ambos. Em sexto lugar identifica-se e caracteriza-se o 

público-alvo da investigação. Em sétimo, e último lugar, descrevem-se os principais conceitos envolvidos no problema 

investigado e estudado, com vista ao esclarecimento concreto do seu significado junto do leitor.      

 

1.2. Introdução ao Problema e Problemática de investigação 

Com base na convicção de que o envelhecimento humano impõe limitações e requisitos específicos aos seres humanos 

(requisitos estes que tipicamente caracterizam o envelhecimento humano e que foram estudados nesta investigação - Cf. 

pág. 39) pressentia-se, quando se iniciou este estudo, que as interfaces normalmente desenhadas para aplicações de TV 

interactiva (iTV)1, careciam de cuidados acrescidos de Design que as adequassem às características específicas do 

público sénior e que atenuassem eventuais dificuldades de percepção e de interacção sentidas pelo mesmo. Tipicamente, 

"as interfaces desenvolvidas para a maior parte das tecnologias, excluindo-se as de aparelhos especiais, são desenhadas 

para jovens" (Becker & Webbe, 2006, p. 3297). E as interfaces de aplicações de iTV não são, nesta matéria, uma 

excepção. "Os designers esquecem-se, por vezes, de que os utilizadores não são profissionais informáticos e que, 

principalmente os seniores, não estão familiarizados com as novas tecnologias" (Robinet, Picking & Grout, 2008, p. 01). 

Somam-se ao problema as típicas limitações em termos de visão, audição, destreza motora e capacidade cognitiva com 

que esta camada da população tipicamente se confronta (Cf. pág. 39). Neste contexto, começou-se por dirigir a investigação 

para uma abordagem inclusiva ao Design de interfaces para aplicações iTV que considerasse as limitações e 

necessidades do público sénior. Tal materializou-se na resolução ou contribuição de conhecimento complementar para a 

resposta à pergunta de partida que, a seguir, se coloca: 

 
 

Quais os princípios, ao nível gráfico e de interacção, que o Design de interfaces para aplicações 

iTV deve seguir, por forma a que as suas interfaces se adeqúem mais eficazmente aos 

requisitos especiais que caracterizam os utilizadores seniores portugueses? 

 
 

No entanto, um problema de investigação como o antes enunciado poderá ser abordado com perspectivas teóricas 

diferenciadas pela problemática adoptada para o interrogar/abordar. Por problemática entenda-se "a abordagem e 

perspectiva teórica que se decide adoptar para se tratar o problema formulado pela pergunta de partida" (Quivy & 

                                                                 
1 Ao longo deste trabalho optou-se por utilizar o acrónimo anglo-saxonico iTV (interactive Television), em detrimento da sua versão portuguesa TVi, com o objectivo de 
enquadrar todas as variações tecnológicas da televisão interactiva, seja esta assegurada por redes IPTV, de fibra óptica ou híbridas (HFC – Hybrid Fibre Coaxial).   
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Campenhoudt, 2008, p. 89). Nesta medida a problemática inscrita na investigação aqui descrita acabou por ser 

determinada pelas lições extraídas da revisão de literatura sobre Design de interfaces digitas para seniores, (Cf. pág. 75), na 

qual conteúdos e pontos de vista de diversos autores foram discutidos e comparados e onde novas oportunidades/vias de 

investigação foram detectadas. Com a referida revisão de literatura constatou-se, essencialmente, que os autores e 

abordagens estudadas focam as suas problemáticas nas limitações impostas ao Design de interfaces digitais, por factores 

humanos, essencialmente relacionados com o envelhecimento. Não havia, no entanto, qualquer tipo de discussão sobre: 

• O que o software de authoring2 — middleware — da interface impõe, em termos de limitações, ao Design de 

interfaces de iTV;  

• O que o hardware responsável pela gestão da exibição da interface no televisor impõe, em termos de limitações, 

ao Design de interfaces de iTV; 

• O que o suporte de exibição da interface — o televisor — impõe, em termos de limitações, ao Design de 

interfaces de iTV; 

• O que a emissão televisiva e seus elementos gráficos impõem, em termos de limitações, ao Design de interfaces 

de iTV; 

 

De forma a contextualizar melhor o leitor com estas dependências tecnológicas atente-se na Figura 1. Para mais 

informações sobre em que consistem concretamente a Set Top Box (STB) e o middleware, ambos ilustrados na seguinte 

figura, recomenda-se a consulta e leitura das secções 3.2.1 pág. 81 e 3.2.2 pág. 81: 

 

Figura 1 - Infra-estrutura típica de um serviço iTV do lado do cliente  

 

 

A problemática foi, assim, dirigida para, numa primeira fase, se produzir o estudo e levantamento das limitações 

anteriormente referidas e, numa segunda fase, para a produção de um confronto entre as referidas limitações e o que era 

defendido na literatura consultada. Foram, ainda, considerados os dados que vieram a ser recolhidos no Field Trial (FT) à 

                                                                 
2 O termo authoring é um termo que significa customização. Neste caso concreto significa refere-se à customização gráfica da interface. 
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interface da aplicação iNeighbour TV (Cf. pág. 133), nomeadamente os relativos às características do seu público-alvo e à 

relação destes com a interface da aplicação. Para uma descrição mais detalhada sobre em que é que consiste um FT 

recomenda-se ao leitor a leitura da secção 4.2 pág. 120. Portanto, por um lado, a problemática da presente Tese foca-se na 

busca de respostas para perguntas (relacionadas com o Design de interfaces iTV para seniores portugueses, 

considerando factores humanos típicos do envelhecimento) tais como as seguintes: 

• Quais os tamanhos mínimos que, para seniores, asseguram a legibilidade do texto em televisor;  

• Quais as tipografias e tipologias de fonte mais legíveis para seniores em televisor; 

• Quais as diversas relações cromáticas que tanto as tipografias como os restantes elementos gráficos das 

interfaces deverão assumir por forma a não se comprometer a sua legibilidade; 

• Quais as cores que não devem ser utilizadas nos elementos gráficos das interfaces; 

• Devem ser utilizadas transições animadas, ou não, nas passagens entre diferentes páginas da interface; 

• Caso as transições sejam desejáveis, que tipo de transições devem ser utilizadas; 

• Deve-se ou não utilizar animação nos elementos gráficos da interface; 

• Que tipo de esquemas de interacção são mais apropriados e asseguram uma fácil navegação e interacção 

numa interface para seniores; 

• Onde é que devem ser colocados cada um dos elementos gráficos e interactivos da interface no espaço do ecrã 

do televisor. 

 

Por outro lado, a problemática desta tese foca-se em verificar se as respostas para perguntas como as antes listadas 

podem efectivamente ser aplicadas num cenário em que o suporte de exibição da interface; a emissão televisiva, o 

software de authoring da interface; e o hardware responsável pela gestão da exibição da interface no televisor; não 

impõem limitações que comprometam a sua aplicação.     

 

Em resumo, a problemática da presente tese foca-se no confronto entre as condicionantes estudadas e impostas pelo 

envelhecimento humano (estudadas por autores consultados na revisão de literatura e observadas/estudadas no FT 

iNeighbour TV) e as condicionantes que o televisor, que o software de authoring, que o hardware responsável pela gestão 

da exibição da interface no televisor e que a emissão televisiva, impõem, holisticamente, ao Design de interfaces iTV para 

seniores (Cf. Figura 9 pág. 78).  

 

Para o leitor que pretenda consultar, de imediato, os principais resultados e outcomes deste trabalho de investigação, 

deverá consultar o quinto capítulo da presente tese (Cf. secção 5.1 pág. 207), onde se constituiu um Manual de Princípios 

Orientadores de Design (POD), devidamente divididos e organizados pelos seguintes grupos de componentes de uma 

interface:  

• PODs relativos à componente gráfica (Cf. secção 5.2 pág. 209); 

• PODs relativos à componente de Interacção (Cf. secção 5.3 pág. 224);  

• Outros PODs (Cf. secção 5.4 pág. 239); 

• Recomendações para recolha de dados com seniores portugueses (Cf. secção 5.5 pág. 242). 

 

Cada POD é, ainda, acompanhado do número/s da/s secção/ões onde o mesmo é discutido e fundamentado na tese, para 

que o leitor possa consultar a fundamentação teórica associada ao mesmo. 
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1.3. Pertinência e necessidade da investigação realizada 

O problema de investigação aqui estudado reveste-se de pertinência pelas razões, a seguir apresentadas, que 

cumulativamente se considera que denunciam a sua necessidade.  

 

1.3.1. A pressão demográfica 

Actualmente não é descurável o fenómeno de envelhecimento generalizado da população a nível global. Segundo 

Johnson & Kent (2007), o grupo dos adultos seniores é entre todos os grupos etários o que apresenta a maior taxa de 

crescimento (p. 210). 20% da população dos chamados Países desenvolvidos têm já mais de 60 anos de idade e, 

segundo previsões de 2005 das Nações Unidas, a população sénior pode atingir, em 2050, cerca de 32% da população 

total dos referidos países (idem, p. 210). A nível europeu, estima-se que o número de cidadãos em idade de trabalhar (dos 

15 aos 64 anos de idade) diminuirá, entre 2006 e 2050, em cerca de 48 milhões (Ferreira, 2010, p. 15). Já a nível nacional, 

segundo o Anuário Estatístico de Portugal de 2008 — Instituto Nacional de Estatística (INE) –, de 2007 para 2008, o 

número de cidadãos seniores aumentou de 113,6 para 115,5 (65 anos de idade ou mais) seniores por cada 100 jovens 

(dos 0 aos 14 anos de idade) (INE, I.P., 2008, p. 90). Em 2009, o mesmo Instituto estimava que em 2060 existissem cerca 

de 300 cidadãos seniores por cada 100 jovens3 (Ferreira, 2010, Abstract). Se estes dados se confirmarem tal significa que 

Portugal terá mais do que a duplicação do número existente de seniores pelo número existente de cidadãos jovens. O 

evidente envelhecimento da população, revelado pelos dados antes apresentados, denuncia a necessidade, cada vez 

maior, de se aumentar o esforço e investimento de Investigação e Desenvolvimento para soluções, produtos e projectos, 

orientados para esta camada etária, já que se irá transformar, no futuro, numa fatia muito mais significativa da população 

do que a que representa na actualidade.    

 

1.3.2. Contributo para a inclusão dos seniores na era da informação digital 

Há também que considerar o fenómeno de exclusão digital que a introdução de novas tecnologias e meios digitais gera 

junto de algumas camadas da população como a sénior. Apesar de não se estar, directamente, a referir a sistemas de iTV, 

mas sim à internet, Castells (2001), reconhecido teórico da Sociologia da Comunicação, alertou já para este fenómeno de 

exclusão — que pode ser considerado transversal a qualquer tecnologia de índole digital — como se pode inferir pelas 

suas palavras a seguir transcritas: 

"A centralidade da internet em muitas áreas da actividade social, económica e política converte-se em 

marginalidade para aqueles que não têm ou possuem um acesso limitado à rede, assim como para aqueles que 

não são capazes de tirar partido dela (…)" (p. 287). 

 

Esta marginalidade de que Castells fala, poder-se-á dever, no caso dos seniores, a vários factores. Segundo Johnson & 

Kent (2007), que citam alguns estudos de acessibilidade à Web4, o grupo dos cidadãos seniores foi identificado como um 

grupo que, no acesso à Web, tem dificuldades devido a barreiras de Usabilidade. Estas barreiras devem-se, por um lado, 

ao facto de estes terem geralmente pouca experiência de uso de computadores e da Web, e por outro lado, de padecerem 

                                                                 
3. Na fonte de onde estes dados foram extraídos a escala utilizada para descrever a relação entre o número de jovens e o número de seniores era a das unidades, ou seja 
referiam-se 3 seniores por cada jovem. No entanto, para efeitos de uma comparação mais fácil de dados provenientes de fontes distintas de informação, optou-se por 
aumentar proporcionalmente a escala das unidades para a das centenas, uniformizando-se assim os métodos de apresentação de dados referentes a um mesmo universo. 
4. Os estudos citados são devidamente referenciados nas referências bibliograficas apresentadas no final deste documento e são os seguintes: Becker 2004; Chadwick et al. 
2003; Hanson 2001; Hawthorn 2003. 
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de deficiências de ordem geral acarretadas pelo envelhecimento (p. 210). Portanto, perante este quadro de exclusão 

digital dos seniores, considera-se útil toda e qualquer intervenção no sentido de o minorar e de se criarem produtos 

digitais inclusivos. Pois, o que tem de ser assegurado é que o público sénior possa beneficiar das oportunidades trazidas 

pela tecnologia da mesma forma que o público que se encontra na plenitude das suas capacidades beneficia (idem, p. 

209). 

 

1.3.3. Contributo do Design de Interfaces para a inclusão dos seniores na 
sociedade de Informação e Comunicação Digital  

Tipicamente, persiste a ideia de que o Design de interfaces, é uma área de actuação profissional nativamente desligada 

de funções sociais de inclusão de grupos desfavorecidos ou marginalizados, beneficiando, apenas, interesses comerciais 

estabelecidos e associados aos produtos desenvolvidos. Tal poderá estar relacionado com o facto de um Designer de 

interfaces geralmente se debruçar nos seus esforços, essencialmente, sobre a melhoria dos lados funcional e estético da 

interface de um determinado produto. No entanto, tanto o Design em geral como o Design de interfaces, podem e devem 

ultrapassar o estrito âmbito dos terrenos de actuação aos quais são mais frequentemente associados. Podem 

inclusivamente contribuir, como se pretendeu no caso da presente investigação, para ajudar a reduzir o fosso geracional 

existente no acesso aos benefícios do uso das ferramentas da sociedade de informação e comunicação digital da 

actualidade. Este trabalho de investigação reveste-se, portanto, de especial pertinência pois contribui para, por um lado, 

alargar o espectro do campo de actuação do Design de interfaces a preocupações sociais. Por outro lado, oferece uma 

oportunidade ao Design de interfaces de provar que pode oferecer um contributo muito positivo e significativo para a 

construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais preocupada com o próximo, trazendo benefícios para a 

melhoria das condições de vida de grupos digitalmente "marginalizados" da actual sociedade de informação digital.  

 

Perante este quadro de alargamento das típicas funções do Design de interfaces a funções sociais, considerou-se que a 

intenção de, nesta investigação, se colocar o estudo do Design de interfaces ao serviço do desenvolvimento de aplicações 

iTV mais fáceis de utilizar e inclusivas para a população sénior, reveste-se de particular pertinência, pois ajudará a 

colmatar as necessidades e limitações desta população. 

 

1.3.4. Contributo Científico para a I&D de produtos digitais para seniores 

Outra razão pela qual esta investigação adquire pertinência está relacionada com o facto de ainda existir pouco trabalho e 

investigação desenvolvidos nesta área em Portugal5, apesar de internacionalmente haver já algum trabalho de referência. 

No entanto, segundo Rice & Alm (2008), há ainda uma significativa quantidade de trabalho de investigação a ser feito para 

se desenvolverem interfaces que se adeqúem eficazmente às capacidades da população que está a envelhecer (p. 18), o 

que de resto está patente, também, na seguinte constatação de Steven Blackburn, Simon Brownsell e Mark Hawley (2011), 

investigadores da School of Health and related Research da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, segundo a qual 

este tipo de rumos de investigação merece um maior aprofundamento:  

"The input control is only one part of the interaction of the user with a complete DITV system. Other aspects of 

the interaction are the type and size of display relative to viewing distance; content layout and navigation; data 

input method; text size and contrast; terminology; sound; and aesthetics. There was insufficient evidence from 

                                                                 
5 Com excepção de Nunes et al (2012). 
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the articles in the review to extract data about these other factors. Carmichael and, more recently, Collazos et 

al. have produced Design guidelines for DITV. Also, Rice and Alm have investigated user-centred methods in the 

conceptual Design of new DTV applications. More research is required, particularly in relation to older users for 

whom many of the systems are intended" (pp. 173-174).  

 

Portanto, mais uma vez, esta via de investigação justifica-se igualmente por pretender alargar o espectro de conhecimento 

existente sobre a concepção de interfaces digitais adequados às necessidades e limitações de públicos seniores.   

 

1.3.5. Pertinência económico-financeira 

Para além do caráter de inclusão digital e social, que uma investigação como a aqui descrita encerra, há também 

consideráveis vantagens e oportunidades económicas no desenvolvimento de soluções e produtos digitais orientados para 

públicos seniores. Tal como Newel & Gregor (2002) referem, no mundo desenvolvido há uma parte muito significativa de 

seniores que dispõem de alguma riqueza e recursos económicos (p. 03). Este facto, aliado ao progressivo crescimento da 

população sénior mundial, tornam economicamente viável a exploração do mercado aberto pelas necessidades 

específicas deste público. Excluir, em qualquer área de negócio, públicos com necessidades especiais pela fraca 

Usabilidade dos seus produtos, representa uma perda de potenciais clientes e de receita. "Ter a atitude contrária significa 

que haverá uma vantagem competitiva sobre quem não o faz" (Johnson & Kent, 2007, p. 210).  

 

1.4. Objectivos de investigação 

A presente investigação revestiu-se de objectivos específicos e de objectivos de carácter geral. Em termos de objectivos 

específicos, que são no fundo os principais, estes resumem-se aos seguintes: 

• O principal objectivo desta investigação concentrou-se na constituição de um Manual de PODs de interfaces de 

aplicações para iTV, que permita aos designers elevar o grau de Usabilidade que os seniores venham a 

experimentar na sua interacção com interfaces concebidas para aplicações de iTV; 

• Outro objectivo era, com o FT iNeighbour TV, contribuir com um pouco mais de dados para a ampliação do 

conjunto de conhecimento disponível sobre Design de interfaces iTV para seniores; 

• Era, também, objectivo (objectivo constituído após a revisão de literatura realizada) confrontar o que era 

defendido na literatura revista — que se verificou apenas considerar factores humanos — com as 

condicionantes impostas ao Design de interfaces iTV: i) pelo software e plataforma de authoring (middleware) 

das interfaces mais utilizado no mercado de iTV; ii) pelo hardware (STBs) de gestão da exibição da interface no 

televisor; iii) pelo suporte de exibição da interface, ou seja, pelo televisor; iv) pelos elementos gráficos da 

emissão televisiva; v) pelos dados recolhidos em FT. Pretendia-se com este confronto verificar se estas 

condicionantes poderiam interferir, ou não, na aplicabilidade dos Princípios defendidos na literatura revista e 

pelos que viessem a ser sugeridos pelos dados recolhidos em FT.  

 

No que diz respeito a objectivos de carácter mais geral estes eram os seguintes: 

• Demonstrar com o presente estudo que o Design de Comunicação (neste caso, na sua vertente de Design de 

interfaces), quando colocado ao serviço de necessidades e problemas específicos, externos à simples 

configuração estética do grafismo de um produto, pode contribuir activamente para a melhoria significativa da 
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qualidade de vida daqueles que padecem de determinado problema ou necessidade específica; 

• Contribuir para a integração dos seniores na sociedade de conhecimento e comunicação digital e ajudar a que 

estes possam beneficiar das oportunidades e conforto trazidos pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, da mesma forma que os jovens beneficiam.  

 

1.5. Metodologias empregues na recolha de dados 

Em termos de metodologias de recolha de dados foram empregues os seguintes instrumentos:  

• Leituras exploratórias  

Foram realizadas leituras exploratórias de artigos científicos, dissertações, teses e literatura técnica 

especializada e fontes electrónicas. Estas leituras exploratórias foram sempre acompanhadas de uma ficha de 

leitura de cada uma das fontes e documentos consultados onde eram apontados e tematicamente codificados os 

dados relevantes para a investigação. É de destacar que, com estas fichas de leitura, assentes nas leituras 

exploratórias, foi possível sistematizar os dados que permitiram construir o enquadramento teórico da presente 

Tese (Cf. toda a secção 2 pág. 37), enquadramento esse assente numa extensa revisão de literatura incidente: i) 

nos principais autores e investigadores nacionais e internacionais que se debruçam sobre o tema do Design de 

interfaces digitais para seniores (recomenda-se ao leitor a consulta de uma breve apresentação de cada um dos 

autores/investigadores consultados e um resumo das suas abordagens, no Anexo 4 pág. 273); ii) e nas limitações 

impostas pelo envelhecimento humano ao Design de interfaces para seniores. 

 

Com este instrumento metodológico, foram, ainda, sistematizados os dados referentes: i) ao levantamento de 

parte das limitações impostas ao Design de interfaces iTV pelo suporte de exibição da interface — televisor; ii) 

ao levantamento de parte das limitações impostas ao Design de interfaces iTV pelos elementos gráficos da 

emissão televisiva; iii) à caracterização primária do Público-alvo. 

 

• Um inquérito por entrevista  

Esta entrevista foi aplicada a um developer de aplicações iTV e com a mesma foi possível proceder ao 

levantamento das limitações impostas ao Design de interfaces iTV por uma plataforma/software de authoring de 

interfaces iTV (middleware) e pelo hardware de gestão da exibição da interface iTV no televisor (STB) (Cf. 

secção 3.2 pág. 81)6. 

 

• Dois inquéritos por questionário, aplicados em linha, com questões de resposta fechada 

Com estes dois inquéritos, que permitiram colmatar a ausência de publicações com informação na área, 

procedeu-se à recolha dos dados necessários: i) ao levantamento do parque de televisores dos seniores 

portugueses (Cf. Anexo 6 pág. 288); ii) a parte da caracterização do público-alvo, nomeadamente no que diz 

respeito à literacia digital do mesmo (Cf. Anexo 1 pág. 269).  

 

• Um FT de avaliação, junto de uma amostra do público-alvo, da interface de uma aplicação de iTV 

Este foi realizado em contexto real de uso, nomeadamente no domicílio de uma amostra de 8 participantes e 

                                                                 

6 A entrevista realizada pode ser consultada no ficheiro Entrevista Ricardo Pinto.mp3, entregue apenas em versão digital em DVD.
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teve uma duração de 5 semanas. Metodologicamente foram empregues os seguintes instrumentos de recolha 

de dados:  

o Três inquéritos por questionário de administração indirecta7, dois dos quais constituídos por 

questões de resposta fechada (Cf. Anexo 8 pág. 290) e um terceiro constituído por questões de resposta 

mista (Cf. Anexo 9 pág. 294). Com estes três inquéritos foram recolhidos parte dos dados necessários à 

caracterização da amostra de participantes recrutados para o FT; 

 

o Um teste de aferição do nível de acuidade visual da amostra de participantes, onde foi aplicado o 

protocolo de teste e escala de Snellen (Watt, 2003). Com este teste foram recolhidos os dados 

necessários à caracterização dos níveis de acuidade visual da amostra de participantes no FT; 

 

o Sete sessões individuais de testes e avaliações no domicílio dos participantes no FT (com vista à 

avaliação do Design e Usabilidade da interface da aplicação iNeighbour TV) e duas sessões de 

esclarecimento de funcionamento da aplicação, com a presença do investigador. 

Estes testes e avaliações foram compostos por dois meios de recolha de dados. Por um lado, 

eram constituídos pelo registo escrito e observação directa dos comportamentos, dificuldades, 

sugestões e problemas observados na interacção dos participantes com a interface em teste. Por 

outro lado, eram compostos por guiões de questionário compostos por questões, tanto de resposta 

mista como de resposta fechada, previamente preparadas pelo investigador em documentos digitais 

em Excel, com os quais o investigador, aplicando o protocolo verbal ou Think Aloud Protocol, inquiria 

os participantes. Estes documentos incluíam uma grelha onde eram registadas as respostas e 

sugestões dos participantes no FT recolhidas no decurso das sessões individuais de testes.  

 

1.6. Parcerias de Investigação 

De forma a potenciar um ambiente de desenvolvimento desta investigação, mais abrangente e com possibilidade de 

validação empírica, esta foi incorporada no âmbito8 do projecto iNeighbour TV — A Televisão Interactiva na promoção do 

conforto e da sociabilidade entre cidadãos seniores (financiado pela FCT - PTDC/CCI-COM/100824/2008). O principal 

objectivo deste projecto (desenvolvido por investigadores do grupo de ID Social iTV9 da Universidade de Aveiro)  

centrava-se na promoção da saúde e da interacção social entre cidadãos seniores beneficiando da televisão, enquanto 

equipamento de forte penetração nos lares portugueses10.  

 

 

                                                                 
7 O inquérito por questionário é a colocação a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas relativas (...), não só mas 
também, às suas opiniões, à sua atitude em relação a opções ou a questões humanas (...), às suas expectativas ou ainda sobre qualquer outro ponto que interesse aos 
investigadores (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 188). O carácter de administração indirecta significa que o mesmo inquérito será completo por um inquiridor a partir das 
respostas que lhe serão fornecidas pelo inquirido. A opção por esta via de administração prende-se com o facto de a administração directa conter em si mesma, tal como 
defendido por Quivy & Campenhoudt, alguns riscos relacionados com a má interpretação das perguntas formuladas no inquérito (2008 p: 189), má interpretação essa que 
pode comprometer a validade dos dados obtidos pelo inquérito e produzir desvios. Uma vez que a amostra foi constituída por indivíduos seniores, população essa que, pelas 
suas características cognitivas especiais, pode interpretar mal o que lhe é perguntado, considerou-se mais segura a via de administração indirecta pelo facto de a presença do 
inquiridor se poder constituir como um auxílio à interpretação das perguntas colocadas no inquérito no momento de o inquirido as responder, caso este se confronte com 
dúvidas ou dificuldades de interpretação. 
8 De forma a formalizar a parceria com este projecto, o investigador foi incorporado na respectiva equipa de investigação como poderá ser confirmado no seguinte link: 
http://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=100824&idElemConcurso=2786 
9 Para mais informações sobre este grupo de ID consultar o sítio em linha disponível em: http://socialitv.web.ua.pt/index.php/projects/ineighbourtv/ 
10 Para um entendimento mais claro e geral da essência desta aplicação sugere-se ao leitor o visionamento de uma reportagem sobre a aplicação iNeighbour TV que se 
encontra disponível, em linha, em: http://videos.sapo.pt/q72A2ydTTrOWFFzTAPBl
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Figura 2 - Logótipos do Social iTV e do Projecto iNeighbour TV 

 

 

Neste sentido foi desenvolvida uma aplicação de iTV, designada de iNeighbour TV, que contou com fases de investigação 

e avaliação que se revelaram pertinentes e benéficas para o presente estudo. São, precisamente, os benefícios, 

contribuições e tarefas realizadas, no âmbito desta parceria, que se descrevem a seguir.     

 

1.6.1. Integração no projecto iNeighbour TV 

Esta integração traduziu-se, essencialmente, em duas tarefas:  

• Contribuição para o melhoramento da interface da aplicação iNeighbour TV, essencialmente ao nível do 

grafismo e da iconografia utilizada. Esta contribuição traduziu-se em propostas que eram aceites ou refutadas 

pela equipa de development do projecto, em função do que o software de authoring e o hardware de 

processamento de dados de interfaces de aplicações iTV permitiam;  

• Participação na avaliação em contexto real de uso — FT — prevista no plano de I&D do projecto iNeighbour TV, 

do protótipo funcional da aplicação e da sua respectiva interface gráfico-interactiva, junto de amostras do 

público-alvo.  

 

A participação nas duas referidas tarefas traduziu-se nos seguintes benefícios para a presente Tese: 

• Estudar as limitações impostas ao Design de interfaces iTV pelos: i) Software utilizado no authoring - limitações 

impostas pelo middleware à customização gráfica, cinética e multimédia de interfaces iTV; ii) Hardware utilizado 

no processamento de dados e renderização da aplicação - limitações impostas pelas capacidades de 

processamento e memória das STBs, à customização gráfica, cinética e multimédia de interfaces iTV; 

• Recolher, em FT, dados adicionais que permitiram acrescentar novos dados ao conhecimento científico 

disponível sobre Design de interfaces iTV para seniores.  

 

Por fim, depois de descritas as tarefas, benefícios e contribuições da integração no projecto iNeighbour TV, descreve-se, 

de forma breve, a estrutura de conteúdos e de funcionalidades da aplicação de iTV que foi desenvolvida e avaliada com 

uma amostra do público sénior português, em contexto real de uso e FT.   

 

1.6.2. A aplicação iNeighbour TV  

O iNeighbour TV é um protótipo funcional de uma aplicação de Televisão interactiva orientada para o público sénior 

português. Esta aplicação tem como principais objectivos a promoção da interacção social entre indivíduos da população 

sénior e a promoção do suporte e da monitorização dos cuidados de saúde dos seus potenciais utilizadores. No domínio 

da promoção da interacção social, a aplicação oferece aos seus utilizadores mecanismos de identificação e interacção 

entre pessoas baseados em: i) interesses comuns; ii) proximidade geográfica; e iii) relações de parentesco. No domínio do 

suporte e da monitorização dos cuidados de saúde, a aplicação oferece funcionalidades, como: i) gestão de 

medicamentos; ii) gestão de consultas e de exames médicos; ii) e um sistema de monitorização contínua de desvios à 
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rotina diária do sénior. Por outro lado, como combina numa única plataforma funcionalidades socio-interactivas com a 

possibilidade de ver televisão, situa-se no espectro temático das aplicações iTV tipicamente designado de Social iTV11.  

Já no que diz respeito à vertente tecnológica de iTV, que suporta o seu funcionamento, esta aplicação utiliza como 

tecnologia de suporte a infra-estrutura de IPTV (Internet Protocol Television) da Portugal Telecom, designada de Meo. 

 

Em termos estruturais a aplicação é constituída por seis módulos ou áreas principais designadas da seguinte forma: 1. 

Comunidade | 2. Saúde | 3. Lazer | 4. Informação | 5. Placard | 6. Comunicação. Todas as áreas/módulos estão 

subdivididas em subáreas temáticas e, por sua vez, cada uma destas subáreas temáticas está dividida por filtros que, por 

fim, listam conteúdos e funcionalidades segundo, por exemplo, datas, utilizadores, temas, etc. Para complementar a 

descrição detalhada da estrutura de áreas e funcionalidades da aplicação iNeighbour TV, que será apresentada a seguir, 

recomenda-se ao leitor a consulta paralela, em linha, de uma demonstração em vídeo da mesma, em:  

• http://www.youtube.com/watch?v=aJ5vEFoJfzk&feature=player_embedded#! 

 

1.6.2.1. Área Comunidade 

O módulo/área de Comunidade tem como principal função a promoção de novas amizades/relações e o fortalecimento das 

já existentes, através de interacção social mediada por televisão. Este divide-se em três subáreas: 1. Amigos | 2. O meu 

Perfil | 3. Pesquisa de amigos. 

 

Figura 3 - Páginas da área Comunidade  

    

 

Na subárea Amigos o utilizador pode: i) ver quais dos seus amigos estão ligados à aplicação; ii) saber que canal os 

seus amigos estão a ver; iii) utilizar uma funcionalidade que lhe permite mudar do seu próprio canal para o canal 

específico dos seus amigos; iv) e utilizar, ainda, uma funcionalidade de áudio-chamada que lhe permite entrar em 

conversação directa com outros amigos que se encontrem a ver televisão num dado momento. 

 

                                                                 
11 A Social iTV é um termo que designa aplicações digitais de Televisão interactiva que promovem, por um lado, a interacção social entre utilizadores e, por outro lado, 
oferecem os meios e funcionalidades digitais de comunicação necessárias para que essa interacção ocorra. Partindo-se de uma definição de Sriram et al (2012) esclarece-se 
que a Social iTV é um desenvolvimento recente na iTV. Esta disciplina da iTV foca-se nas novas oportunidades criadas pelas tecnologias de comunicação para que os 
espectadores possam interagir socialmente através de um televisor, partilhando o sentido de presença e visualização de informação/dados paralelamente com comunicação 
informal. Os projectos 2BeOn da Universidade de Aveiro, AmigoTV da Alcatel, Media Center Buddies do Microsoft Lab e ConnectTV da TNO, são alguns dos projectos 
pioneiros neste domínio da iTV. A Social iTV promove, por isso, a interacção social disponibilizando e promovendo temas de conversa (...) e sentimentos de presença e 
companhia em torno do ato de ver Televisão (p. 229).  
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Na subárea O meu Perfil o utilizador pode: i) consultar os dados do seu perfil; ii) editar os dados do seu perfil como a 

definição de interesses e aptidões a serem exibidas no seu perfil a outros utilizadores que o consultem; iii) e, ainda, definir 

o seu estado (ligado, desligado, ocupado) a ser exibido a outros utilizadores que consultem o seu perfil. 

 

Na subárea Pesquisa de amigos o utilizador pode: i) pesquisar amigos por nome; ii) pesquisar amigos por interesses; 

iii) e, ainda, pesquisar amigos por aptidões. 

 

1.6.2.2. Área Saúde 

O módulo/área de Saúde tem como principal função a manutenção e monitorização horária e cronológica de cuidados de 

saúde primários/regulares previstos/prescritos para os utilizadores da aplicação pelos seus prestadores de saúde. Este 

módulo/área divide-se em três subáreas: 1. A minha medicação | 2. Marcações e farmácias | 3. Inserir medicamentos. 

 

Figura 4 - Páginas da área Saúde 

    

 

Na subárea A minha medicação o utilizador pode: i) consultar as suas tomas de medicação e receber lembretes das 

mesmas enquanto vê televisão; ii) consultar as suas tomas de medicação para Amanhã; iii) e, ainda, consultar as suas 

tomas de medicação em atraso. 

 

Na subárea Marcações e farmácias o utilizador pode: i) consultar, cronologicamente, as consultas médicas agendadas 

e receber lembretes das mesmas enquanto vê televisão; ii) consultar, cronologicamente, os exames médicos agendados e 

receber lembretes dos mesmos enquanto vê televisão; iii) e, ainda, consultar informação sobre as farmácias disponíveis 

junto da sua área de residência. 

 

Na subárea Inserir medicamentos o utilizador pode: i) Criar uma lista de medicação onde indica ao sistema o 

medicamento em causa, a quantidade por toma, a periodicidade, a data de início e a duração do tratamento. 

 

1.6.2.3. Área Lazer 

O módulo/área de Lazer tem como principal função estimular os utilizadores a abandonarem um estilo de vida sedentário 

e isolado através de funcionalidades que promovem a prática de actividades físicas e de actividades de interacção social, 
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neste caso, em espaço físico real e não mediado pelo televisor, com outros utilizadores. Este módulo/área divide-se em 

três subáreas: 1. Gerir eventos e convites | 2. Calendário | 3. Voluntariado. 

 

Figura 5 - Páginas da área Lazer  

    

 

Na subárea Gerir eventos e convites o utilizador pode: i) consultar a agenda de eventos em que vai participar; ii) 

consultar os convites que recebeu para participar em eventos criados por outros amigos, podendo recusar ou aceitar 

participar nos mesmos; iii) e, ainda, criar um evento. 

 

Na subárea Calendário o utilizador pode: i) consultar num calendário, mês a mês e semana a semana, os eventos em 

que aceitou participar e os eventos que criou.  

 

Na subárea Voluntariado o utilizador pode: i) consultar a lista de convites de acções de voluntariado que recebeu de 

outros amigos; ii) consultar uma lista de convites de acções de voluntariado institucional; iii) e, ainda, criar uma acção de 

voluntariado e convidar amigos a participarem na mesma. 

 

1.6.2.4. Área Informação 

O módulo/área de Informação tem como principal função disponibilizar aos utilizadores informação útil para as suas 

rotinas diárias. Este módulo/área divide-se em três subáreas: 1. Meteorologia | 2. Contactos úteis | 3. Termos de utilização. 

 

Figura 6 - Páginas da área Informação 
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Na subárea Meteorologia o utilizador pode: i) consultar as previsões meteorológicas para a sua zona de residência; ii) 

consultar alertas meteorológicos, caso estes ocorram; iii) e, ainda, consultar as previsões de marés. 

 

Na subárea Contactos úteis o utilizador pode: i) consultar contactos relacionados com instituições, hospitais e serviços 

de saúde; ii) consultar contactos relacionados com a segurança pública como a polícia; iii) consultar o contacto de um 

cuidador de saúde. 

 

Na subárea Termos de utilização o utilizador pode: i) consultar um descritivo do projecto iNeighbour TV. Este 

descritivo resulta das necessidades de esclarecimento de participantes da aplicação em FT e como tal, esta área e seus 

conteúdos são apenas relevantes para a aplicação e seus participantes no contexto do FT realizado.    

 

1.6.2.5. Área Placard 

O módulo/área de Placard assemelha-se a um típico mural de rede social/digital, em linha, onde são exibidas as 

novidades, eventos e actividades praticadas pelos amigos dos utilizadores. Funciona também como um atalho de acesso 

directo às informações mais importantes relacionadas com a saúde e perfil do utilizador. Este módulo/área divide-se em 

três subáreas: 1. Novidades | 2. A minha medicação | 3. O meu perfil. 

 

Figura 7 - Páginas da área Placard 

    

 

Na subárea Novidades o utilizador pode: i) consultar a actividade geral dos seus amigos no iNeighbour TV; ii) consultar 

a lista de avisos e convites que recebeu dos seus amigos; iii) e, ainda, consultar os pedidos de amizade recebidos de 

outros utilizadores do iNeighbour TV, indicando se pretende, ou não, aceitar a amizade em causa. 

 

Tanto a subárea A minha medicação como O meu perfil são repetições das atrás descritas para os módulos Saúde e 

Comunidade, mas desta vez localizadas dentro do módulo/área Placard.  

 

1.6.2.6. Área Comunicação 

O módulo/área de Comunicação tem como principal função disponibilizar aos utilizadores funcionalidades de comunicação 

telefónica e escrita. Este módulo/área divide-se em duas subáreas: 1. Chamadas | 2. Mensagens.  
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Figura 8 - Páginas da área Comunicação 

    

 

Na subárea Chamadas o utilizador pode: i) fazer chamadas para qualquer contacto telefónico ou para contactos 

previamente gravados na STB; ii) receber chamadas de outros utilizadores; iii) consultar o histórico de chamadas 

realizadas; iv) consultar o histórico de chamadas recebidas. 

 

Na subárea Mensagens o utilizador pode: i) enviar mensagens escritas para qualquer contacto telefónico ou para 

contactos gravados na STB; ii) receber mensagens escritas de outros utilizadores; iii) consultar o histórico de mensagens 

enviadas; iv) consultar o histórico de mensagens recebidas. 

 

1.7. Público-alvo e respectiva caracterização 

O público-alvo que se pretende beneficiar com os resultados obtidos neste trabalho de investigação é a população sénior, 

nomeadamente a de nacionalidade portuguesa, residente em Portugal continental e ilhas, com 65 anos de idade ou mais12. 

As próximas páginas apresentam uma caracterização geral do referido público-alvo, devidamente dividida pelas seguintes 

dimensões de caracterização: 

• Caracterização quantitativa, estrutural e por género;  

• Caracterização do nível dos rendimentos;  

• Caracterização dos níveis de sociabilidade e participação cultural; 

• Caracterização dos níveis de escolaridade; 

• Caracterização dos níveis de literacia;  

• Caracterização dos níveis de literacia digital ao nível da: i) relação com o computador; ii) relação com serviços 

de comunicação em linha e navegação por conteúdos em linha; iii) relação com o telemóvel; iv) relação com o 

consumo televisivo e com o controlo do televisor por meio do telecomando. 

 

Para suportar a caracterização apresentada, para além de terem sido consultados os documentos, instituições e 

autores/investigadores citados ao longo do corpo de texto, foi também desenhado e aplicado um inquérito por questionário 

em linha (Cf. Anexo 1 pág. 269), para recolher dados e complementar os encontrados na literatura e fontes consultadas. No 

entanto, o que principalmente se pretendia com este inquérito era recolher dados sobre os níveis de literacia digital dos 

seniores portugueses. A necessidade de aplicação do mesmo foi determinada, essencialmente, pelo facto de não terem 

                                                                 
12 A opção por este intervalo etário baseou-se na classificação utilizada pelo INE segundo a qual a população portuguesa está dividida em 4 intervalos etários: 1.) dos 0 aos 14 
anos; 2.) dos 15 aos 24 anos; 3.) dos 25 aos 64 anos; 4.) 65 anos ou mais. 
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sido encontrados na literatura consultada dados suficientes que pudessem suportar uma caracterização como a 

pretendida. Já o modo de administração do mesmo, a descrição do formato das questões colocadas e a natureza dos 

dados recolhidos, encontram-se descritos a partir da página 25. É ainda caracterizada a própria amostra de indivíduos 

seniores sobre os quais foram recolhidos dados (Cf. secção 1.7.6.1 pág. 25). 

 

1.7.1. Caracterização quantitativa, estrutural e por género  

De um ponto de vista quantitativo a população sénior portuguesa caracteriza-se por representar uma fatia assinalável do 

total da população residente em Portugal. Segundo dados recolhidos nos Censos 2011 pelo INE, a população sénior 

portuguesa corresponde a 19.149% do total de população residente, como se pode verificar pelos dados da Tabela 1, 

publicada pela Pordata no seu website em Dezembro de 2011:  

 

Tabela 1 - População residente segundo os Censos: total e por grandes grupos etários - Portugal  

 
Fonte: INE & Pordata, 2011 

 

Para além de representar uma fatia assinalável do total da população residente, esta faixa também se caracteriza por ser 

uma faixa etária em rápido crescimento. Segundo o programa de Televisão 360, emitido pela RTP no dia 14 de Janeiro de 

2013, enquanto em 1960 havia um ratio em Portugal de 100 jovens por cada 27 seniores, em 2011 o ratio era de 129 

seniores por cada 100 jovens13. Se em 2011 os seniores representavam 19.149% (INE & Pordata, 2011) em 2001 e 2007 

representavam, respectivamente, 16.4% e 17.4% (Carrilho & Gonçalves, 2005 in Quico, 2008, p. 01) & (INE, 2008 em 

Quico, 2008, p. 01). O peso dos seniores na população portuguesa tem aumentado de forma significativa devido, segundo 

Chau et al (2012), por um lado, à diminuição da natalidade e, por outro, ao aumento da esperança média de vida (p. 50). 

Como se pode verificar no Gráfico 1 (página seguinte), se em 1981, cerca de 1/4 da população pertencia ao grupo etário 

mais jovem (0-14 anos), e apenas 11.4% estava no grupo etário dos seniores (com 65 ou mais anos), em 2011, Portugal 

apresenta cerca de 15% da população no grupo etário mais jovem e cerca de 19% da população tem 65 ou mais anos de 

idade (INE, 2011a, p. 11).  

 

 

 

 

 

                                                                 
13 No DVD de anexos secundários entregue com a presente Tese é disponibilizado um ficheiro digital de vídeo contendo um registo do referido programa. Para consulta do 
mesmo programa abrir ficheiro anexo secundário com o nome: Reportagem Idosos em Portugal_Programa 360-RTP_14 Janeiro_2013.mov 
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Gráfico 1 - Estrutura da população em Portugal por grupos etários em 1981, 1991, 2001 e 2011  

 
Fonte: Censos 2011: Resultados provisórios - INE, 2011a, p. 11 

 

Estes dados evidenciam a referida tendência de envelhecimento da população portuguesa em geral. De um ponto de vista 

estrutural, dados e indicadores sociais de 2010 divulgados, também, pelo INE e apresentados na Tabela 2, revelam que 

os seniores entre os 65 e os 74 anos de idade representam 9.5% da população; seniores entre os 75 e os 84 anos de 

idade representam 8.6% da população; e que os seniores com 85 ou mais anos de idade representam 1.9% da população 

(INE, 2011, p. 17).  

 

Tabela 2 - Estrutura da população portuguesa residente por grupo etário em 2010  

 
Fonte: Indicadores Sociais 2010 - INE, 2011, p 17 

 

Tal significa que a grande maioria da população sénior portuguesa (correspondia a 18.2% da população em 2010) tinha 

entre 65 e 84 anos de idade (INE, 2011, p. 17). Já em relação ao género, a Tabela 2 também revela que o número de 

seniores do sexo feminino é maior do que o número de seniores do sexo masculino. Enquanto os seniores do sexo 

masculino representam 15.7% da população masculina portuguesa, os seniores do sexo feminino representam 20.5% da 

população feminina portuguesa (idem).   

 

1.7.2. Caracterização do nível dos rendimentos  

No que diz respeito ao nível de rendimento e poder de compra desta camada da população pode-se afirmar que este é 

relativamente baixo. Esta população aufere de rendimentos geralmente inferiores aos da população activa e empregada, 

uma vez que a principal fonte de rendimento é a pensão ou reforma (Chau et al, 2012, p. 81). A população idosa é, por 

isso, "um dos grupos mais desfavorecidos em termos económicos, registando as taxas mais elevadas no que respeita a 

incidência, severidade e intensidade da falta de recursos" (idem p. 74). O Centro Nacional de Pensões (CNP), a Caixa 

Geral de Aposentações (CGA) e a Pordata publicaram dados em relação a 2011, que parecem indicar valores médios de 

reforma que apontam neste sentido. Segundo esses dados, em 2011 existiam em Portugal 1.661.629 reformados pelo 
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Regime Geral de Aposentações (sector privado) e 453.129 reformados da Caixa Geral de Aposentações (sector público), 

conforme se pode observar nos valores apresentados na Tabela 3 e na Tabela 4: 

 
Tabela 3 - Pensionistas de velhice do regime geral da SS (2011): total e por escalão de pensões (em euros) 

 
Fonte: CNP/MTSS & Pordata, 2012 

 

Tabela 4 - Reformados e aposentados da CGA (2011): total e por escalões de pensão (em euros)  

 
Fonte: CGA/MFAP & Pordata, 2012 

 

Partindo das mesmas fontes de dados Chau et al (2012) afirmam que 84.1% dos pensionistas de velhice da Segurança 

Social têm uma pensão menor que 500 , 9.9% auferem de uma pensão situada entre os 500 e 1000  e apenas 6% dos 

mesmos têm uma pensão superior a 1000 . Já nos pensionistas da CGA, 21% têm pensões abaixo dos 500 , 29% têm 

uma pensão situada entre os 500 e os 1000  e 50% têm pensões acima de 1000  (p. 81). Mas nem estes dados, nem os 

dados apresentados nas Tabela 3 e Tabela 4, oferecem um visão objectiva dos valores médios de reforma ou de 

rendimentos dos seniores portugueses. Portanto, a partir dos dados das referidas tabelas, foi calculado um valor médio 

das reformas (Cf. Anexo 2 pág. 270). Com base no cálculo realizado, verificou-se que o valor médio de reforma situar-se-á 

algures entre 604 e 616 . No entanto há que ter em conta que, sobre alguns dos escalões de pensões — excluem-se os 

escalões de valores mais baixos — há ainda a considerar os valores de tributação para impostos, nomeadamente a 

tributação em sede de IRS. Portanto, o valor médio de reforma calculado configura um cenário que revela os parcos 

rendimentos de que a maioria da população sénior aufere. Assim, se se considerar que 1.5 milhões de aposentados e 

reformados auferem de rendimentos abaixo dos 500 euros, pode-se concluir que, em média, esta população só conseguia 

garantir com os seus rendimentos o pagamento da habitação (Chau et al, 2012, p. 82), o que ilustra a grande fragilidade 

económica em que os seniores portugueses vivem. 

 

1.7.3. Caracterização da sociabilidade, participação cultural e lazer 

Do ponto de vista da sociabilidade dados da última década, publicados pelo INE (2007), apontam para uma população 

sénior, do ponto de vista familiar, consideravelmente isolada, vivendo maioritariamente com o cônjugue (p. 01). Segundo 

Quico (2008), um em cada cinco seniores (20.7%) vivia, em 2006, completamente só (p. 01). Por outro lado, do ponto de 

vista comunitário, os seniores têm uma elevada frequência de actividades e relações sociais com vizinhos pois mais de 

68% dos seniores com mais de 65 anos de idade falam com os vizinhos diariamente, 90% falam com os vizinhos uma ou 

duas vezes por semana, 36% conversa diariamente com família e amigos e 69% falam uma ou duas vezes por semana 

com família e amigos (ídem). Dados de 2011 do INE, corroboram pelo menos o facto de que esta camada da população 

vive maioritariamente só. A maioria vive só, ou em companhia exclusiva de pessoas também idosas, numa percentagem 

correspondente a 60% da totalidade desta população. Particularizando-se um pouco mais, destes 60% de seniores 
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33.26% (400 964 indivíduos) vivem sós e 66.74% (804 577 indivíduos) vivem em companhia exclusiva de pessoas 

também idosas (INE, 2012, pp. 01-02).  

 

Já do ponto de vista da participação em organizações culturais e sociais, segundo Quico (2008) seniores com mais de 65 

anos têm pouco envolvimento e participação neste tipo de organizações, com 18.7% dos homens e 5.2% das mulheres a 

declararem que efectivamente participam nas actividades promovidas pelas mesmas organizações (p. 01). 

 

Por último no que diz respeito à prática de actividades de lazer, esta depende dos níveis financeiro, educacional e cultural 

dos idosos, o que no caso dos idosos de meios rurais é agravado pela falta de suporte em transportes e em sociabilidade 

(Chau et al, 2012, p. 62). No entanto, estas actividades dividem-se entre as praticadas dentro e as praticadas fora de casa. 

No que diz respeito às primeiras, as que mais se destacam são ver televisão, ouvir rádio, cuidar de plantas, ler, cuidar de 

animais, bordar e fazer palavras cruzadas. Já nas segundas destacam-se as visitas a museus e ao cinema. Mas Chau et 

al (2012) advertem que as últimas actividades mencionadas são realizadas apenas por seniores que têm maior 

disponibilidade financeira e um maior nível de educação (p. 62). Portanto, considerando-se os parcos rendimentos dos 

seniores portugueses (Cf. pág. 18) e os seus baixos níveis de escolaridade (Cf. secção seguinte), é inferível, por um lado, 

que a maior parte dos seniores praticam poucas actividades de lazer fora de casa; e, por outro lado, que apenas os 

seniores mais instruídos e financeiramente abastados praticam actividades de lazer fora de casa, como as destacadas por 

Chau et al (2012).     

 

1.7.4. Caracterização dos níveis de escolaridade 

Com base em dados recentemente divulgados pelo INE e pela Pordata (2012c & 2012d) (Cf. Anexo 3 pág. 272) verifica-se 

que a população sénior portuguesa se caracteriza por possuir níveis de escolaridade, na sua grande maioria, baixos. Os 

dados encontram-se estatisticamente traduzidos no Gráfico 2:  

 

Gráfico 2 - Distribuição da população sénior portuguesa por nível de escolaridade  

 
Fonte: Gráfico construído com base em dados conjuntos da responsabilidade do INE & Pordata, (2012c & 2012d) 
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Pela análise do Gráfico 2 constata-se que 34.7% dos seniores portugueses não tem qualquer tipo de escolaridade (faixa 

analfabeta), 44.5% concluíram o primeiro ciclo, apenas 3.3% concluíram o segundo ciclo, 5.7% concluíram o terceiro ciclo, 

2.9% concluíram o secundário e 4.9% concluíram graus de escolaridade superior. Outro facto relevante, que se extrai da 

análise destes dados, é que a população sénior portuguesa se caracteriza por ter, no grupo feminino, níveis de 

escolaridade mais baixos do que no masculino, sendo essa diferença particularmente alta e evidente no grupo de 

indivíduos que não têm qualquer tipo de escolaridade. Enquanto 9.1% dos homens são analfabetos, no grupo das 

mulheres há 25.6% de analfabetas. Nos outros níveis, com excepção do nível superior — onde as mulheres têm taxas 

mais altas — os homens apresentam sempre taxas mais altas do que as mulheres, ainda que as diferenças sejam 

pequenas.  

 

1.7.5. Caracterização dos níveis de literacia  

Antes propriamente de se apresentar uma caracterização dos níveis de literacia dos seniores portugueses importa 

começar por definir concretamente em que consiste o termo literacia. Segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a literacia é "a capacidade de compreender e utilizar informação escrita nas 

actividades do quotidiano, em casa, no trabalho, na sociedade, a habilidade de desenvolver conhecimentos e atingir 

objectivos" (Sanches, 2000). Portanto, entenda-se por literacia a "capacidade de processar, na vida diária (social, 

profissional e pessoal), informação escrita de uso corrente contida em materiais impressos vários como textos, 

documentos ou ainda gráficos" (Sebastião, Ávila, Costa & Gomes, 2001, p. 02). No entanto, tal como adverte a OCDE, os 

níveis de literacia não são o mesmo que as taxas ou níveis de escolaridade. Segundo esta organização, "quem tem 

formação do ensino secundário (...) pode ter graves dificuldades em lidar com números ou em interpretar um gráfico. O 

contrário também é verdade: alguém que nunca andou na escola pode conseguir um desempenho razoável" (Sanches, 

2000). Esta advertência remete para a ideia de que a literacia, enquanto competência, depende, não só do percurso 

escolar e das origens sociais de um indivíduo, mas, também, dos contextos, práticas e experiências com que cada 

indivíduo se vai confrontado ao longo da vida e que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento desta capacidade 

(Ávila & Gomes, 2006, p. 12). Poder-se-á, portanto, afirmar que as habilitações literárias estão mais ligadas ao quadro de 

formação institucional de um indivíduo — ou seja à sua escolaridade frequentada e legalmente declarada — enquanto o 

nível de literacia diz respeito às capacidades efectivas de compreensão e interpretação de textos/literatura complexas de 

que um dado indivíduo dispõe. Daí que, na presente caracterização da população sénior portuguesa, se tenha optado por 

separar a caracterização dos níveis de literacia da caracterização dos níveis ou taxas de escolaridade. 

 

Tomando-se como referência a metodologia desenvolvida e aplicada por um estudo internacional, citado por Sanches 

(2000), sobre os níveis de literacia da população de 20 países — estudo este designado de Literacia na era da informação, 

realizado cooperativamente por vários estados, departamentos de estatística internacionais e pela OCDE — a medição 

dos níveis de literacia compreende testes a três tipos de literacia: 

• "Prosa: capacidade de compreender e utilizar informação de textos corridos"; 

• "Documental: capacidade de conseguir identificar e utilizar informação contida em diferentes formatos, tais como 

impressos "burocráticos", mapas e tabelas de horários"; 

• "Quantitativa: capacidade de lidar com material escrito envolvendo operações numéricas incluindo tarefas como 

preencher uma ordem de pagamento ou uma folha de movimentos de cheques" (Sanches, 2000).  
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Para estes três tipos de literacia é, e foi, considerada uma escala de cinco níveis de desempenho: 

• "Nível 1: para além de quem nunca aprendeu a ler ou a escrever, estão neste nível os indivíduos com grandes 

dificuldades em interpretar a informação mesmo que a consigam ler"; 

• "Nível 2: capacidade de interpretar apenas informação muito simples e que envolva tarefas pouco complexas. 

Indica que o indivíduo sabe ler mas tem uma capacidade de análise fraca, ainda que superior à do nível 1"; 

• "Nível 3: é considerado o mínimo para se ser capaz de responder aos desafios diários de uma sociedade 

moderna. Corresponde ao tipo de capacidades que supostamente são adquiridas com o ensino secundário: 

resolução de problemas mais complexos, capacidade de analisar diferentes tipos de informação escrita de 

diversas fontes"; 

• "Nível 4 e 5: capacidades de processar com facilidade informação complexa" (idem). 

 

Na ausência de estudos específicos sobre os níveis de literacia da população sénior portuguesa não é possível traçar aqui 

um perfil exacto e quantitativo em relação a esta característica/capacidade da mesma. Há no entanto dados concretos 

sobre os níveis de literacia da população portuguesa em geral, dos quais se pode inferir que os níveis de literacia da 

população sénior são baixos, uma vez que os da população portuguesa, no seu todo, são igualmente baixos (TEDxTalks, 

2011, TC: 01:24 a 01:39). Estes dados foram descritos por Sandra Fisher-Martins, responsável pela empresa Português 

Claro — a primeira empresa portuguesa totalmente dedicada à comunicação em linguagem clara - em português claro14 

— numa TED Talk designada "O direito a compreender"15. Nesta Talk a investigadora compara os níveis de literacia dos 

portugueses com os níveis de literacia dos suecos16. Segundo Fisher-Martins, os portugueses, ao nível da sua literacia, 

caracterizam-se pelo seguinte:  

• Cerca de 10 a 11% da população Portuguesa, não sabe ler nem escrever, de todo;  

• De todos os que conseguem ler e escrever (entre 89 a 90% do total da população):  

o Cerca de 50% têm o nível 1 de literacia, ou seja, são pessoas que conseguem juntar as letras mas não 

conseguem, de facto, compreender e interpretar a informação escrita; 

o Cerca de 30% têm o nível 2 de literacia, ou seja, são pessoas que não conseguem interpretar 

informação nova para além da que já conhecem; 

o Cerca de 15% têm o nível 3 de literacia, ou seja, são pessoas que conseguem interpretar a informação 

escrita, desde que esta não seja demasiado complexa; 

o Só cerca de 5% têm o nível 4 de literacia, ou seja, são pessoas que realmente conseguem interpretar 

informação escrita muito complexa (TEDxTalks, 2011, TC: 01:43 a 02:52).   

 

Sabendo-se que o total da população portuguesa se cifra em aproximadamente 10.500.000 indivíduos17 e que 10% não 

lêem nem escrevem, tal significa que apenas 9.450.000 sabem ler e escrever. Tendo-se cruzando estes dados com os 

dados descritos por Fisher-Martins calcularam-se as taxas de incidência, em termos absolutos, de cada grau de literacia. 

Os resultados mostram que 45% dos portugueses que sabem ler e escrever estão no nível 1, 27% estão no nível 2, 13.5% 

                                                                 
14 Statement retirado do seguinte link do website Português Claro: http://portuguesclaro.pt/o-que-e-portugues-claro/ 
15 A TED Talk pode ser consultada no website da TED Talks no seguinte link: http://www.ted.com/talks/sandra-fisher-martins-the-right-to-understand.html 
16 Sandra Fisher-Martins não é, no entanto, a fonte primária dos dados que cita na sua TED Talk. Após contactos de e-mail trocados com Fisher-Martins, esta empresária 
revelou que os dados eram provenientes de um projecto europeu no domínio da literacia encomendado pela Comissão Europeia. O projecto foi coordenado pelo Office for 
National Statistics, em Londres, e envolveu, além do Reino Unido, a França, a Suécia e Portugal. Os resultados encontram-se publicados no relatório Measuring Adult Literacy. 
The International Adult Literacy Survey in the European Context. E são discutidos numa comunicação da autoria de João Sebastião, Patrícia Ávila, António Firmino da Costa e 
Maria do Carmo Gomes, Designada de Estudios internacionales de literacia de adultos: resultados comparados y problemas metodológicos, de 2011, comunicação 
inclusivamente mencionada na bibliografia do presente documento.    
17 Dado retirado da página inicial do website Pordata a 27 de Setembro de 2012 em: http://www.pordata.pt/Portugal 
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estão no nível 3 e apenas 4.5% estão no nível 4. Se estas taxas de incidência dos diferentes graus de literacia forem 

proporcionalmente aplicadas à população sénior portuguesa, ou seja, a 19.149% dos portugueses (INE & Pordata, 2011), 

configura-se o seguinte cenário: 

• Cerca de 10% dos idosos portugueses, provavelmente, não sabem ler nem escrever; 

• Cerca de 45% provavelmente têm o nível 1 de literacia, ou seja, são pessoas que conseguem juntar as letras 

mas não conseguem, de facto, compreender e interpretar a informação escrita; 

• Cerca de 27% provavelmente têm o nível 2 de literacia, ou seja, são pessoas que não conseguem interpretar 

informação nova para além da que já conhecem; 

• Cerca de 13.5% provavelmente têm o nível 3 de literacia, ou seja, são pessoas que conseguem interpretar a 

informação escrita, desde que esta não seja demasiado complexa; 

• E, provavelmente, só cerca de 4.5% têm o nível 4 de literacia, ou seja, são pessoas que realmente conseguem 

interpretar informação escrita muito complexa.  

 

Esta extrapolação dos dados relativos aos níveis de literacia da população portuguesa em geral, para os da população 

sénior portuguesa, não sendo inteiramente rigorosa, perspectiva um cenário que, se forem considerados os níveis de 

escolaridade que caracterizam esta população, revela-se demasiado optimista. E isto porque, repare-se que, em termos 

de escolaridade, quase 80% ([34.7% = analfabetos] + [44.5% = primeiro ciclo] = 79.2%) desta população não ultrapassa o 

primeiro ciclo de escolaridade, como se encontra evidenciado no Gráfico 2 pág. 20. Portanto, a partir da comparação de 

todos os dados expostos, é expectável/inferível que o nível de literacia dos seniores portugueses esteja longe de ser o 

desejável e é, provavelmente, mais baixo, ainda, do que os níveis apresentados para a generalidade da população 

portuguesa.    

 

1.7.6. Caracterização dos níveis de literacia digital  

No contexto da presente Tese o termo literacia digital designa a capacidade que um dado indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, têm de beneficiar do uso e compreensão do funcionamento e lógicas das diversas tecnologias digitais da 

informação e da comunicação disponíveis na actualidade. Esta definição de literacia digital compreende dimensões de 

conhecimento como o uso de um computador; o uso de uma aplicação ou software digital num computador; a consulta da 

internet por via do meio tradicional de acesso — o computador —; o uso das chamadas redes sociais em linha para 

sociabilização e partilha de conteúdos; a utilização de uma caixa de correio digital — e-mail; o uso de um telemóvel para 

telefonar, o uso do telemóvel para escrever mensagens; e, naturalmente, a respectiva capacidade de utilizar as referidas 

plataformas de comunicação em proveito próprio.   

 

Segundo dados enunciados por Quico (2008), relativos ao uso de media e tecnologias de informação e comunicação, os 

seniores portugueses caracterizam-se por consumirem muita televisão — uma média de 5:30h diárias — um baixo uso da 

internet — com apenas 3.7% desta população a ter acesso a este meio de comunicação — e um baixo uso de telemóveis, 

onde 44.9% de não utilizadores de telemóvel tinham em 2006 mais de 65 anos de idade (p. 01). Dados mais recentes 

divulgados pelo INE (2009) relativos ao uso do computador e da internet por parte da população portuguesa, expressavam 

que, pelo menos em termos de uso do computador e da internet, poucos eram os seniores portugueses que efectivamente 

utilizavam estes meios. Apenas 8.1% dos seniores utilizava um computador enquanto, apenas, 6.6% dos seniores 
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utilizavam a internet (p. 04), como se pode verificar na Tabela 5, onde estão apresentados dados de 2009 sobre os 

utilizadores de computador e internet em Portugal, por escalão etário, da responsabilidade do INE:  

 

Tabela 5 - Utilizadores de computador e de internet (%), por escalão etário em 2009  

 
Fonte: (INE, 2009, p. 04) 

 

E dados de 2010, referidos num estudo sobre o uso da internet em Portugal, realizado no quadro do WIP – World Internet 

Project, confluem com os dados de 2009 do INE, como se pode ver no Gráfico 3:  

 

Gráfico 3 - Utilizadores de internet (em 2010) por ocupação profissional  

 
Fonte: (Taborda, 2010, p. 09) citando (WIP Portugal 2010) 

 

Neste gráfico verifica-se que os reformados e pensionistas são a camada da população portuguesa que menos utiliza a 

internet. Apenas 5.1% dos mesmos é declarada como utilizadora deste meio. No entanto, estes dados dizem mais 

respeito ao acesso às referidas plataformas e tecnologias do que à sua capacidade de uso e compreensão, dimensões 

próprias deste tipo de literacia. Se, por um lado, os dados relativos ao consumo televisivo, referidos por Quico (2008) 

sugerem uma grande familiaridade desta população com o uso do televisor e com o telecomando de controlo do mesmo 

aparelho, pelo menos nas suas funções mais básicas como mudar de canal e alterar o volume; por outro lado, o baixo 

acesso desta população a tecnologias e plataformas de informação e comunicação como um computador e a internet, 

sugerem que as competências de utilização e compreensão das mesmas sejam relativamente baixas. Perante estas 

suspeitas foi encetada uma busca de dados e estudos que as confirmassem ou refutassem. No entanto, a busca de dados 

mais específicos sobre os níveis de literacia digital dos seniores portugueses em fontes de instituições oficiais (INE, 

Pordata, etc) revelou-se insuficiente. Portanto, a caracterização dos níveis de literacia digital dos seniores portugueses (Cf. 

secção 1.7.6.2 pág. 27) baseia-se em dados recolhidos no inquérito por questionário em linha referido no início do presente 

capítulo. Neste inquérito (Cf. Anexo 1 pág. 269), para além de terem sido colocadas questões sobre o género, a faixa etária, 
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o nível de escolaridade/habilitações literárias e a condição profissional dos seniores em causa; foram também colocadas 

questões sobre competências relacionadas, quer com a relação dos seniores portugueses com o televisor e o seu 

telecomando, quer com alguns dos recentes meios de comunicação digital como a capacidade de uso de um computador; 

competências de uso da internet; competências de uso de serviços de comunicação e consulta de dados em linha e 

competências de uso de um telemóvel.  

 

Metodologicamente falando, o inquérito foi disponibilizado em linha através da plataforma digital Kwik Surveys 

(www.kwiksurveys.com). No entanto, não foi administrado directamente aos seniores. Optou-se, antes, por dirigir o 

inquérito a filhos de indivíduos seniores com 65 anos de idade ou mais, indivíduos estes que muito mais facilmente 

estariam familiarizados do que os seus pais com conceitos associados ao uso de um computador. Como tal os dados 

recolhidos são de natureza declarada e não de natureza efectivamente verificada. Uma vez que os dados que se 

pretendia obter eram de natureza quantitativa optou-se por um formato de questionário com perguntas de resposta 

fechada para facilitar a sua rápida interpretação e tratamento. A seguir apresenta-se uma breve caracterização dos 

indivíduos sobre os quais foram recolhidos dados com o inquérito aplicado em linha.  

 

1.7.6.1. Amostra do inquérito realizado para caracterização dos níveis de literacia 
digital da população sénior portuguesa 

Foram obtidos dados relativos a um total de 351 indivíduos. 54.7% foram declarados como sendo do género masculino e 

45.3% como sendo do género feminino, tal como evidenciado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Distribuição da amostra por género 

 

 

No que diz respeito à distribuição etária, tal como evidenciado no Gráfico 5, 79.5% dos indivíduos tinham entre 66 e 75 

anos de idade (77.1% dos homens e 82.4% das mulheres), 18.23% tinham entre 76 e 85 anos de idade (20.8% dos 

homens e 18.23% das mulheres) e 2.27% tinham 86 ou mais anos de idade (2.1% dos homens e 2.5% das mulheres).  
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Gráfico 5 - Distribuição da amostra por faixa etária sem discriminação de género (esq.) e com (dir.) 

 

 

Já do ponto de vista das habilitações literárias/nível de escolaridade esta amostra de população sénior caracterizava-se 

por, tal como evidenciado no Gráfico 6 pág. 26, na sua maioria, apresentar uma baixa escolaridade. 4.55% dos indivíduos 

em causa nem sequer tinham escolaridade e 44.72% tinham apenas a 4ª classe, o que quase corresponde a metade 

(49.27%) da mesma. Já no que diz respeito a graus académicos acima da Licenciatura verificou-se que a incidência nesta 

amostra é relativamente baixa uma vez que apenas 1.42% dos indivíduos tinham Mestrado e apenas outros 1.42% tinham 

Doutoramento. Curioso foi verificar que o grau de licenciatura era mais comum nesta amostra — 18.5% — do que o 6º ano 

(5.13%), 9º ano (13.96%) e 12º ano (10.3%) de escolaridade. No entanto o somatório dos vários níveis até ao 9º ano 

totalizava 68.36%, o que evidencia os baixos níveis de escolaridade da maioria dos indivíduos desta amostra.  

 

Gráfico 6 - Distribuição da amostra por habilitação literária sem discriminação de género (m. sup.) e com (m. inf.) 

 

 

Por último, no que diz respeito à situação profissional da amostra, como se verifica no Gráfico 7, esta caracterizava-se por 

ser maioritariamente inactiva. 83.76% dos indivíduos foram declarados como reformados e 1.71% foram declarados como 

desempregados. Apenas 3.13% estavam empregados e 11.4% foram declarados como reformados mas ainda a trabalhar.   
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Gráfico 7 - Distribuição da amostra por situação profissional sem discriminação de género (esq.) e com (dir.) 

 

 

1.7.6.2. Caracterização da relação com um computador 

No que diz respeito à capacidade de utilizar um computador, os resultados do inquérito aplicado indiciam um cenário em 

que a maioria da população sénior portuguesa tem grandes dificuldades em utilizar um computador, embora haja já uma 

percentagem assinalável de indivíduos que foram declarados como digitalmente competentes no uso deste meio para 

aceder à internet e para utilizar aplicações informáticas. Tal encontra-se expresso nos dados apresentados no Gráfico 8:  

 

Gráfico 8 - Distribuição da amostra por tipo de relação com o computador, sem discriminação de género (m. sup.) e com (m. inf.) 

 

 

62.96% foram declarados como não sabendo utilizar um computador, de todo, contra 21.94% que foram declarados como 

sabendo utilizar um computador, quer para utilizar uma aplicação/software informático, quer para aceder à internet. 8.83% 

foram declarados como sabendo utilizar um computador mas apenas para aceder à internet, enquanto 6.27% foram 

declarados como sabendo utilizar um computador, mas apenas para utilizar aplicações informáticas. Outro dado relevante 

que se retira da análise do gráfico anterior é que o grupo dos seniores do género feminino é, a este respeito, claramente 

desfavorecido em relação ao masculino, uma vez que foram declarados em relação a este grupo níveis de literacia digital 
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mais baixos. Por exemplo, enquanto foram declarados 54.2% dos homens como indivíduos que não sabem utilizar um 

computador de todo, no caso das mulheres a taxa cifra-se nos 73.6%, o que é uma diferença assinalável. Enquanto 28.6% 

dos homens foram declarados como sendo capazes de utilizar um computador para aceder à internet e para utilizar 

aplicações informáticas, apenas 13.8% das mulheres foram declaradas no mesmo grupo de competências. Nos outros 

grupos de competências, expressos no gráfico anterior, apesar de as diferenças não serem tão acentuadas, ainda 

colocam o grupo masculino com níveis de competência mais altos do que o grupo feminino. 

 

1.7.6.3. Relação com serviços de comunicação e conteúdos em linha 

No que diz respeito a competências relacionadas com o uso da internet e o uso de serviços disponibilizados nesta 

plataforma, os dados expressos no Gráfico 9 pág. 28 parecem indicar que a maioria dos seniores portugueses têm poucas 

competências a esse respeito. Mas essas competências parecem ser, segundo os dados recolhidos, mais baixas no uso 

de serviços de comunicação em linha, como uma rede social (Facebook) e o uso de um Chat/Messenger. Apenas 12.5% 

foram declarados como sendo capazes de aceder ao Facebook e de o utilizarem e apenas 8.55% foram declarados como 

sendo capazes de aceder e utilizar um Chat/Messenger. A excepção é o uso do e-mail, que parece ser o serviço de 

comunicação em linha para o qual são declarados níveis mais indivíduos competentes, ou seja 25%.  

 

Gráfico 9 - Distribuição da amostra por tipo de relação com serviços em linha, sem discriminação de género (m. sup.) e com (m. inf.). 

 

 

No que diz respeito a competências de acesso e navegação/busca por conteúdos pela internet, os dados são um pouco 

mais animadores e revelam que os seniores portugueses que sabem aceder à internet são mais competentes a navegar e 

a procurar conteúdos do que a aceder e utilizar serviços de comunicação em linha como o Facebook e serviços de 

Chat/Messenger. Mas, ainda assim, as percentagens situam-se longe de uma maioria. Apenas 25.6% foram declarados 

como sabendo aceder ao Google e de o utilizarem para procurar conteúdos na internet, enquanto 20.5% foram declarados 

como capazes de introduzirem uma morada num browser para acederem a um sítio em linha específico. Também neste 

grupo de competências os dados recolhidos parecem indicar que o grupo de seniores do género masculino, tal como 

observável no anterior gráfico, beneficia mais destas competências do que o grupo feminino, uma vez que a taxa é mais 

alta em todas as competências em análise no grupo masculino. 
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1.7.6.4. Relação com o telemóvel 

No que diz respeito a competências relacionadas com o uso de um telemóvel, 51% foram declarados como capazes de 

utilizar um telemóvel para fazer e receber chamadas mas incapazes de utilizar o serviço de mensagens escritas; 41% 

foram declarados como capazes de utilizar o telemóvel para realizar chamadas e para utilizar o serviço de mensagens 

escritas; e 8% foram declarados como incapazes de utilizar um telemóvel de todo, como evidenciado no Gráfico 10: 

 

Gráfico 10 - Distribuição da amostra por tipo de relação com o Telemóvel, sem discriminação de género (m. sup.) e com (m. inf.). 

 

 

Estes dados sugerem que a maior parte dos seniores portugueses são capazes de utilizar este aparelho, mas mais 

enquanto aparelho para realização de chamadas do que propriamente como aparelho de envio de mensagens escritas. 

No entanto, há já uma fatia significativa desta população que é capaz de o utilizar para as duas competências e funções 

em apreço, embora esta não seja, ainda, maioritária. Outra constatação, extraível dos dados apresentados no gráfico 

anterior é que estes sugerem que, à semelhança das competências declaradas em relação ao uso de um computador e 

ao uso de serviços de comunicação disponíveis na internet, as competências em apreço em relação ao uso de um 

telemóvel são mais altas no grupo masculino.  

 

1.7.6.5. Relação com o consumo televisivo e com o telecomando 

No que diz respeito à relação dos seniores portugueses com o consumo televisivo, os dados recolhidos sugerem que esta 

camada da população, na sua esmagadora maioria vê Televisão, como é evidente nos dados apresentados no Gráfico 11. 

Apenas 0.29% dos pais dos inquiridos foram declarados como não sendo consumidores de Televisão. Esta reduzida 

percentagem ganha ainda maior expressão por representar apenas um indivíduo do total dos 351 indivíduos em relação 

aos quais foi possível recolher dados para a presente caracterização. 
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Gráfico 11 - Vê Televisão? Respostas totais (esq.) e distribuição das respostas por género (dir.). 

 

 

Por fim, e no que diz respeito à relação dos seniores portugueses com o telecomando de controlo das funções do televisor, 

os dados sugerem que a grande maioria dos seniores portugueses são habilitados para controlar o televisor por meio 

deste aparelho, como se pode verificar no Gráfico 12: 

 

Gráfico 12 - Distribuição da amostra por tipo de relação com o Telecomando, sem discriminação de género (esq.) e com (dir.). 

 

 

94% dos pais dos inquiridos foram declarados como sabendo utilizar em pleno o telecomando para controlar o televisor. 

3.4% foram declarados como não sendo capazes de utilizar o telecomando mudando, portanto, de canal e volume nos 

botões físicos do televisor. E em relação a 2.6% foi declarado que não sabem utilizar o telecomando mas que pedem a 

outra pessoa para lhes mudar de canal ou aumentar o volume com o mesmo aparelho.   

 

1.7.7. Resumo da caracterização da população sénior portuguesa 

Uma rápida revisão de todos os dados antes apresentados sugerem que a população sénior portuguesa se caracteriza 

pelos seguintes aspectos gerais: 

• A população sénior é uma fatia assinalável do total de população portuguesa. Em 2011 cerca de 19% dos 

portugueses tinham 65 ou mais anos de idade; 

• É uma faixa etária da população com tendência para crescer;  

• É uma população onde o número de indivíduos do género feminino (20.5% da população feminina portuguesa) é 

maior do que o número de indivíduos do género masculino (15.7% da população masculina portuguesa); 

• A maioria tem baixos níveis de poder de compra, com rendimentos que, na média, não ultrapassam os 616  

mensais; 
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• Do ponto de vista familiar a maioria dos seniores portugueses vive só ou em companhia exclusiva de outros 

seniores, numa percentagem equivalente a cerca de 60% da população sénior portuguesa; 

• Do ponto de vista das relações sociais caracteriza-se por uma elevada frequência de actividades sociais, 

principalmente com vizinhos; 

• Do ponto de vista da participação em organizações culturais e sociais esta população caracteriza-se por ser 

pouco activa, com taxas de participação que rondam os 18.7% nos homens contra os 5.2% nas mulheres; 

• Do ponto de vista das práticas de lazer esta população caracteriza-se por praticar mais actividades dentro de 

casa do que fora de casa. Nas praticadas dentro de casa, as mais frequentes são ver televisão, ouvir rádio, 

cuidar de plantas, ler, cuidar de animais, bordar e fazer palavras cruzadas; 

• Do ponto de vista da escolaridade os seniores portugueses possuem, na sua maioria (34.7% + 44.5% = 79.2%), 

níveis baixos. 34.7% não têm qualquer tipo de escolaridade e 44.5% concluíram, apenas, o primeiro ciclo de 

escolaridade; 

• Do ponto de vista da literacia os níveis são igualmente baixos. De todos os seniores portugueses provavelmente 

apenas 4.5% são pessoas que realmente conseguem interpretar informação escrita muito complexa. E cerca de 

45% provavelmente sabem ler e escrever mas não conseguem compreender e interpretar informação escrita; 

• Do ponto de vista da literacia digital dados recolhidos no inquérito em linha sugerem que os seniores 

portugueses são uma população que, na sua grande maioria, tem dificuldades com o uso das TICs (Tecnologias 

de Informação e de Comunicação) mas que estão maioritariamente familiarizados com o consumo de Televisão 

e com o meio de controlo do televisor, ou seja, o telecomando:  

o 62.96% foram declarados como sabendo utilizar um computador mas só para aceder à internet, 

enquanto apenas 6.27% foram declarados como sabendo utilizar um computador mas apenas para 

utilizar aplicações informáticas;   

o 12.5% foram declarados como sendo capazes de aceder e utilizar o Facebook, enquanto apenas 

8.55% foram declarados como sendo capazes de aceder e utilizar um Chat/Messenger;  

o O e-mail parece ser o serviço de comunicação em linha com o qual os seniores portugueses estão 

mais familiarizados (25%);  

o 25.6% foram declarados como sabendo aceder ao Google utilizando-o para procurar conteúdos na 

internet; 

o 20.5% foram declarados como capazes de introduzir uma morada num browser para aceder a um 

website específico; 

o No que diz respeito ao uso de um telemóvel 51% foram declarados como sendo capazes de utilizar o 

telemóvel para fazer e receber chamadas, mas incapazes de utilizar os serviços de mensagens 

escritas. E 8% foram declarados como sendo incapazes de utilizar um telemóvel de todo; 

o No que diz respeito ao consumo televisivo, 99.71% foram declarados como consumidores de 

Televisão e 94% foram declarados como capazes de utilizar o telecomando para controlar os canais e 

mudar o volume no televisor. 
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1.8. Conceitos envolvidos na pergunta de investigação  

Uma vez que alguns dos conceitos envolvidos no problema de investigação são bastante abrangentes e, por vezes, 

designam, de contexto para contexto, dimensões diferentes da realidade, a seguir apresenta-se uma descrição dos 

principais conceitos envolvidos no problema estudado e investigado com vista ao esclarecimento concreto do seu 

significado. 

 

1.8.1. Interface (User Interface - UI) e tipologia em estudo  

O conceito de Interface, num sentido amplo, é aplicado a contextos que não estritamente os das tecnologias e suportes de 

comunicação digital18. No entanto, no contexto global desta investigação, este está circunscrito, especificamente, ao 

conjunto de interfaces que encontramos em tecnologias e suportes de comunicação digital, como por exemplo, a interface 

de um programa de computador, a interface de um browser de internet, a interface de um telemóvel, etc, e que, 

tipicamente, é apelidada de User Interface. Segundo Galitz (2007), autor da obra The Essential Guide to User Interface 

Design, a User Interface diz respeito à parte de um computador/sistema19 e do seu respectivo software que os utilizadores 

podem ver, ouvir, tocar, falar com, compreender e manipular (p. 04). Ou seja é a face visível e tangível a partir da qual o 

utilizador consegue interagir com um sistema ou aplicação. 

 

Já a tipologia específica de interface em estudo é, no contexto da iTV, a dos serviços e aplicações assentes em 

televisores, geralmente designada, segundo Cooper, Reimann & Cronin (2007), de Television based Interfaces. Exemplos 

de aplicação desta tipologia de interfaces incluem serviços como, por exemplo, o serviço da Meo (www.meo.pt) e da Zon 

(www.zon.pt). Esta tipologia de interface não se limita apenas a um conjunto de artefactos visuais e gráficos 

disponibilizados num televisor ou monitor. Para que os utilizadores possam interagir com os referidos elementos gráficos o 

sistema inclui também dispositivos físicos e periféricos que asseguram a interacção do mesmo com a aplicação. Se no 

contexto informático o rato de computador representa os referidos dispositivos periféricos de interacção, no contexto da 

tipologia em estudo é o típico telecomando de controlo da STB20 que assegura esta função. Portanto, esta tipologia é 

composta por dois níveis de interface. Em primeiro lugar existe o nível de contacto visual com o sistema, nível este que se 

resume à exibição no televisor dos elementos gráficos que compõem a interface gráfica, nomeadamente os elementos 

interactivos — como os menus e botões — e os elementos gráficos — como o texto, fundos e ícones ou logótipos. Em 

segundo lugar existe o nível de interacção do utilizador com a interface gráfica, mediado por via do telecomando da STB e 

que permite que o utilizador interaja com a interface gráfica e o conteúdo exibidos no televisor.  

 

1.8.2. Design de Interfaces  

O Design de interfaces é, ao contrário de outras disciplinas do Design de Comunicação, como por exemplo, o Design 

Gráfico, os Motion Graphics, o Packaging e o Design Editorial; uma disciplina que não se resume apenas à concepção da 

aparência visual ou grafismo. "Também envolve esta componente mas envolve paralelamente (...) o Design da interacção 

entre o utilizador e um sistema ou aplicação" (Fadeyev, s.d.: p. 10). Galitz (2007) define-o como um subramo de estudo 
                                                                 
18 Por exemplo, no contexto dos electrodomésticos o conceito de Interface é aplicado ao conjunto de botões e controlos físicos que permitem que um utilizador controle e 
opere o eletrodoméstico em si. Exemplos deste abrangente conceito de Interface vão desde as tipologias que incluem os aspectos interactivos dos sistemas operativos ou 
programas informáticos, a controlos de maquinaria pesada e electrodomésticos, entre outras tipologias.
19. Acrescenta-se aqui a palavra “sistema” a seguir a “computador”, que não existe na fonte consultada, pois considera-se que o mesmo é aplicável a outros sistemas 
tecnológicos que, embora não estejam associados ao conceito de computador enquanto computador pessoal (PC), dependem, tal como um PC, no seu funcionamento de um 
hardware e de um software, ainda que resultando de estruturas e equipamentos diferentes. 
20. O termo set top box (STB) Designa, genericamente, um equipamento que se liga a um televisor e a uma fonte externa de sinal e que converte o formato de sinal recebido 
da fonte externa em formato de sinal compatível com a exibição do mesmo num televisor.  



 

 33 

pertencente à área da Human-Computer Interaction (HCI). E a HCI, segundo o mesmo autor, é o estudo, planeamento e 

Design da forma como utilizadores e computadores interagem por forma a que as necessidades de um utilizador sejam 

satisfeitas da forma mais eficiente possível (p. 04). Seguindo a linha de raciocínio de Galitz pode-se afirmar que o UID, tal 

como referido por Abreu (2007), docente e Investigador do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de 

Aveiro, “combina e envolve duas componentes distintas de práticas, ou seja, a componente gráfica e a componente de 

interacção” (p. 99). A componente gráfica do Design de interfaces, embora se refira “à face visível e elementos gráficos 

através dos quais um sistema exibe e disponibiliza as suas funcionalidades e conteúdos” (idem, p. 100), está dependente 

da componente de interacção. Referindo-se, não à disciplina, mas sim aos profissionais que a colocam em prática21 

Cooper et al (2007) (todos designers de Interacção), defendem que estes profissionais não estão apenas preocupados 

com a “embalagem visual” das interfaces que desenham. “Preocupam-se com a criação das representações visuais que 

melhor comuniquem o comportamento específico do produto interactivo em que estão a trabalhar” (p. 288). Esta 

componente “diz respeito à concepção dos processos de interacção com que o utilizador se confronta para conduzir a 

aplicação a produzir os resultados que se pretende” (Abreu, 2007, p. 100). Portanto, quando se fala em Design de 

Interacção está-se a falar da concepção dos modelos de navegação disponibilizados ao utilizador para navegar e interagir 

por entre e com, tanto um sistema/aplicação digital, como com os conteúdos que este disponibiliza ou apresenta, tal como 

descrito por Arvola (2004):  

“Interaction Design is the Design of the interaction with the product, through the product, and by means of the 

product” (p. 234). 

 

O objectivo do Design de interfaces é, então, dotar as interfaces da Usabilidade necessária para que a experiência de 

utilização que o utilizador experimenta seja agradável e fácil. Uma vez que dotar as interfaces de aplicações para iTV de 

um grau mais elevado de Usabilidade para utilizadores seniores era um dos objectivos desta investigação, torna-se 

necessário clarificar também em que consiste especificamente este conceito. 

 

1.8.3. Usabilidade 

Partindo-se das definições de Usabilidade apresentadas por Branco (1996), Prece, Benyon, Davies, Keller & Rogers 

(1990) e pela Organização Internacional de Standards22 — www.iso.org — define-se a Usabilidade como o grau de 

facilidade e satisfação que um utilizador experimenta na interacção e manipulação de um sistema ou aplicação mediado 

por uma interface, com vista à execução de tarefas e objectivos específicos, inerentes à natureza e funções desse mesmo 

sistema ou aplicação. Nesta Tese Usabilidade é um termo que designa, portanto, o grau de facilidade com que os 

utilizadores compreendem, navegam e interagem com uma aplicação iTV por meio da sua interface, incluindo tanto a 

componente gráfica da interface como principalmente a componente de interacção.  

 

                                                                 
21 Visual Interface Designers, ou em português designers de interfaces visuais. 
22. As definições de usabilidade variam de autor para autor e de contexto para contexto como veremos de seguida. Segundo a ISO – Organização internacional dos stardards 
(www.iso.org) - a usabilidade “é a medida a partir da qual um produto pode ser manipulado por utilizadores específicos para atingir objectivos, também estes específicos, com 
eficácia, eficiência e satisfação num contexto de uso específico” (ISO, 1998: p. 06). Para Branco, citado por Abreu, a Usabilidade, enquanto conceito oriundo do contexto das 
Interfaces, relaciona-se “com a facilidade de utilização de uma interface no sentido de se obter um determinado objectivo. Uma aplicação com uma boa usabilidade traduz 
características ideais da reacção de um utilizador ao nível da facilidade de aprendizagem, da velocidade de execução de tarefas, da taxa de erros e da sua satisfação e 
consequente fidelização” (em Branco, 1996, citado por Abreu, 2007, p. 100). Já Preece et al (1990) definem a Usabilidade como “o grau de facilidade com que um sistema pode 
ser aprendido ou utilizado, a sua segurança, eficácia e eficiência e a atitude dos seus utilizadores perante o mesmo” (Preece et al, 2001 citados por Wellie, 2001: p. 15). O que há 
de comum entre as 3 definições apresentadas é que todas se centram no grau de satisfação que o utilizador experimenta perante o uso e manipulação que faz de um 
determinado sistema ou aplicação. 
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1.8.4. iTV - Interactive Television 

O termo iTV é um conceito que, dependendo do contexto em que é empregue, pode designar uma ampla variedade de 

aplicações, serviços e tecnologias diferentes. Segundo Karyn Lu (2005), uma investigadora do Instituto de Tecnologias da 

Georgia23, o termo iTV é usado como um termo "umbrella" para designar a convergência da Televisão (enquanto media e 

não enquanto suporte) com tecnologias digitais como computadores, gravadores de vídeo digitais (Personal video 

recorders - PVR), consolas de jogos e dispositivos móveis sem fios; onde se acresce à experiência de consumo do 

utilizador a componente interactiva (p. 01).  

 

Debaixo de uma definição tão abrangente cabem naturalmente serviços como a Televisão em Telemóvel, a distribuição de 

vídeo em plataformas em linha do tipo Youtube e os serviços de televisão digital paga (por exemplo serviços de TV 

interactiva por cabo, por IPTV ou por fibra), pois em todos estes suportes existe a referida componente mencionada por Lu 

(2005), embora constituída de formas diferenciadas e com diferentes dispositivos de input.  

 

No entanto, no contexto da presente tese, o termo iTV não define um conjunto de serviços tão abrangente. Este termo é 

utilizado, neste documento, para designar, apenas, serviços e plataformas de televisão tipicamente paga, onde a 

experiência televisiva consumida através de um televisor é, tal como definido por Mark Gawlinski (2003a) — autor do livro 

Interactive Television Production e profissional com vários anos de experiência de desenvolvimento de serviços de 

televisão interactiva para estações televisivas e operadores — enriquecida e aumentada pela interactividade, através da 

inclusão de funcionalidades que possibilitam que o típico espectador, passivo, possa ter um papel activo e interveniente na 

sua experiência de consumo, como evidenciado na transcrição da seguinte definição proposta por Gawlinski:  

"Interactive television can be defined as anything that lets the television viewer or viewers and the people making 

television channel, programme or service engage in a dialogue. More specifically, it can be defined as a dialogue 

that takes the viewers beyond the passive experience of watching and lets them make choices and take actions" 

(Gawlinski, 2003a). 

 

Este tipo de serviços de iTV implicam um contexto de consumo específico que não inclui a mobilidade — tipicamente o 

contexto onde são consumidos é o lar dos clientes e em particular a sala de estar — pois as suas infra-estruturas de 

distribuição são, por natureza, imóveis. O típico televisor doméstico é associado a uma STB, que contém um middleware 

instalado que, por sua vez, gere a renderização dos dados associados, quer à exibição da emissão televisiva no televisor, 

quer à exibição das funcionalidades interactivas e respectiva interface da aplicação que suporta o serviço. Estamos, 

portanto, perante serviços e aplicações de iTV cujo propósito se circunscreve em torno do enriquecimento da experiência 

televisiva pela adição de funcionalidades interactivas, que permitem que o cliente tenha um maior controlo e mais 

informação sobre o que consome. Embora esta tipologia de iTV se refira, então, a "aplicações criadas para enriquecer a 

experiência de consumo" (...) (Nunes et al, 2012: p. 42), Jens Jensen (2005), investigador do Centro de Media Digitais e 

Interactivos da Universidade de Aalborg, divide esta tipologia específica de iTV em sete grandes categorias (pp. 90 - 96), 

categorias estas, aliás corroboradas por Gawlinski (2003b)24: 

 

                                                                 

 Georgia Institute of Technology - USA: http://www.gatech.edu/ 
24 A corroboração acima mencionada foi confirmada através da consulta das teses de Doutoramento dos Professores e Investigadores Jorge Ferraz de Abreu (2007) — do 
Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro — e Sérgio Denicoli (2012) — do Departamento de Ciências da Comunicação do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do Minho. Nas suas teses, estes investigadores apresentam uma descrição das mesmas categorias de iTV referidas por Jensen (2005) mas 
suportando as suas descrições com base na descrição/classificação de Gawlinski (2003).  
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• Electronic Program Guides (Guias de Programação Electrónica - EPGs) 

Um guia de programação electrónica é, tal como o nome indica, uma funcionalidade que informa os clientes ou 

utilizadores de uma aplicação de iTV, sobre a programação que podem ver na televisão. São tipicamente 

prestadas informações como a hora a que um programa começa, uma sinopse e até mesmo a inclusão de um 

pequeno trecho de vídeo (Jensen, (2005), pp. 90-95; Abreu, 2007, pp. 137-142 & Denicoli, 2012, pp. 87-90); 

• Serviços do tipo teletexto 

Os serviços do tipo teletexto são serviços de consulta de informação diversa como meteorologia, notícias, 

programação, activação de legendas, etc. No entanto, os serviços do tipo teletexto de aplicações iTV, por 

comparação com o teletexto clássico, são bastante melhorados pois podem incorporar imagens, estáticas e 

animadas, e recorrer a informação disponibilizada com milhares de cores. O mesmo já não é possível com o 

teletexto clássico que, tipicamente, é constituído apenas por texto e gráficos muito rudimentares e de baixa 

resolução (idem);  

• Walled Gardens  

Os Walled Gardens são serviços de conteúdo fechado e exclusivo disponibilizados aos clientes em aplicações 

iTV como, por exemplo, jogos, portais de informação, acesso ao e-mail, acesso ao Tele-banco e a Tele-compras. 

O acesso a estes serviços não é livre e normalmente depende de identificação e autenticação dos clientes 

beneficiários (idem);  

• Internet na televisão 

A internet na televisão refere-se, tal como o nome indica, a serviços e funcionalidades de aplicações iTV que 

permitem que os clientes acedam à internet directamente através do seu televisor. Permitem, portanto, que o 

cliente execute as mesmas actividades normalmente executadas na internet a partir de um computador pessoal, 

mas a partir de um televisor (idem); 

• Enhanced TV (Televisão melhorada) 

A televisão melhorada diz respeito a todo o tipo de conteúdo, seja este texto, gráficos ou até mesmo vídeo, que 

é sobreposto à emissão televisiva e relacionado com informação adicional sobre o programa televisivo que cada 

cliente se encontra a consumir num dado momento. Podem ser dados ou informações adicionais sobre um dado 

personagem de um filme ou telenovela, estatísticas e dados de um jogo desportivo e até serviços de televendas 

numa lógica de product placement (idem); 

• Video on Demand (Vídeo a pedido - VoD) e Near Video on Demand (Vídeo quase a pedido - NVoD) 

O Vídeo a Pedido é um serviço ou funcionalidade que permite que o cliente possa, a qualquer hora, seleccionar 

um conteúdo audiovisual por entre uma ampla oferta disponibilizada pelo operador do serviço e visionar o 

mesmo com os típicos controlos de um player de vídeo como pausar a imagem, avançar e recuar (idem). 

Já o Vídeo quase a Pedido difere do primeiro na medida em que os operadores exibem os conteúdos pedidos 

pelos clientes em horários e horas previamente agendadas pelos mesmos às quais os clientes têm de se 

adaptar (idem).      

• Gravadores de vídeo digitais (Personal Video Recorders - PVRs) 

Os gravadores de vídeo digitais referem-se a um serviço que permite, por meio de uma STB e de um disco 

rígido, que os clientes, por um lado, criem um alinhamento de programação televisiva personalizado e, por outro 

lado, gravem um programa previamente seleccionado pelo cliente para uma posterior visualização do mesmo, 
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independente do alinhamento programado pelos operadores e canais disponibilizados numa aplicação de iTV 

(idem). 

 

Não sendo estas categorias perfeitamente estanques, uma vez que há aplicações iTV que podem oferecer serviços e 

funcionalidades que as situem em mais do que uma das referidas categorias, importa aqui referir, dada a sua relevância 

na presente tese, que a categoria em que a aplicação iNeighbour TV melhor se enquadra é a categoria Walled Garden.  

 

Terminada que está a introdução ao leitor da presente Tese, prossegue-se para o capítulo seguinte dedicado, 

essencialmente, ao enquadramento teórico em que o problema de investigação proposto se insere, assente numa extensa 

revisão de literatura especializada sobre o Design de interfaces digitais para seniores.    

  



2.0
 ENQUADRAMENTO
 TEÓRICO

 2.1. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO
 2.2. LIMITAÇÕES CULTURAIS, MOTORAS, DE PERCEPÇÃO, DE COGNIÇÃO 
  E DE MEMÓRIA, ASSOCIADAS AO ENVELHECIMENTO
 2.3. PODS DEFENDIDOS NA LITERATURA REVISTA
 2.4. CONCLUSÃO GERAL DO ENQUDRAMENTO TEÓRICO
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2.1. Introdução ao capítulo 

A presente contextualização baseia-se num levantamento e revisão da literatura publicada sobre as abordagens mais 

importantes já realizadas, por outros autores e investigadores, à problemática geral do Design de interfaces digitais 

orientadas para seniores. Procura-se, assim, constituir e descrever o quadro teórico-conceptual que sustenta o presente 

estudo e que dirige os percursos de investigação adoptados. O referido levantamento e enquadramento relativo a cada 

uma das abordagens consultadas nesta revisão de literatura, pode ser consultado pelo leitor no Anexo 4 pág. 273.    

 

As abordagens consultadas, não sendo exclusivamente relativas à tipologia de interfaces em estudo, consideram-se 

relevantes para o contexto desta investigação. Em primeiro lugar porque se situam dentro da mesma área científica — 

Design de interfaces digitais orientadas para seniores25 — do problema de investigação levantado no presente estudo; em 

segundo lugar, porque contém desenvolvimentos e dados passíveis de serem aplicados ao Design de interfaces de iTV. 

Todas abordam e estudam aspectos comuns a esta tipologia de interfaces. Em todas a exibição das interfaces aos 

utilizadores assenta em ecrãs, ainda que de tipos de ecrãs distintos. Refira-se, no entanto, que todas as considerações 

que não são comuns às interfaces de aplicações de iTV, como por exemplo, a utilização do rato enquanto artefacto 

tecnológico de input, são automaticamente excluídas.  

 

Assim, começa-se por apresentar uma caracterização geral de um conjunto de factores relacionados com o 

envelhecimento humano, os quais entendemos relevantes para o presente estudo. Esta caracterização é baseada nas 

limitações e factores que os autores das abordagens consultadas entendem que devem ser considerados no Design de 

interfaces digitais para seniores. A partir da referida caracterização, apresentam-se os PODs que as limitações referidas 

por estes autores sugerem. Em segundo lugar apresentam-se os resultados das pesquisas e abordagens consultadas e 

os PODs de interfaces digitais para seniores já identificados e enumerados pelos mesmos. Por último apresentam-se as 

conclusões gerais da presente revisão de literatura e identificam-se as lacunas e oportunidades de investigação.    

 

2.2. Limitações culturais, motoras, de percepção, de cognição e de memória, associadas 
ao envelhecimento humano  

Sendo a população sénior um dos objectos de estudo do presente trabalho de investigação torna-se necessário 

compreender as características do referido público, nomeadamente as variadas alterações das faculdades humanas ao 

nível da percepção, da cognição, da memória, entre outras, impostas pelo envelhecimento humano. Assim sendo, e com 

base na literatura consultada, descrevem-se aquelas que são as faculdades que geralmente podem ser afectadas pelo 

envelhecimento humano e que, para os autores das abordagens consultadas, devem ser consideradas no Design de 

interfaces digitais para seniores.  

 

2.2.1. Variabilidade de incidência das limitações  

Em primeiro lugar convém frisar que o envelhecimento humano não é, segundo a literatura consultada, um fenómeno 

homogéneo: ou seja, não ocorre da mesma forma em todos os seres humanos. Tal como defendido por Hawthorn (2006), 

em qualquer população em fase de envelhecimento, muitos dos indivíduos vão apresentar declínios em algumas das suas 

                                                                 
25 Com excepção da abordagem de Fisk et al (2004), que se situa numa problemática ainda mais alargada, ou seja, na problemática do Design de Interfaces, digitais ou não 
digitais, para seniores. 
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capacidades mas as combinações desses declínios vão variar de caso para caso (p. 54). Já para Fisk, Rogers, Charness, 

Czaja & Sharit (2004), nem todas as capacidades sofrem alterações com a idade e nem todos os indivíduos seniores 

apresentam declínios relacionados com a idade nas suas capacidades. Algumas capacidades podem ser afectadas 

enquanto outras não (p. 25). E quando se fala em alterações ou degradação de capacidades nos seniores, tal como 

Carmichael (1999) alerta, é necessário compreender que essas alterações se relacionam mais com a degradação média 

dessa capacidade numa determinada população sénior do que à degradação dessa capacidade na totalidade da 

população em causa (p. 06 - 07).  

 

Por outro lado, Zajicek (2001) enfatiza outro factor determinante na heterogeneidade do envelhecimento humano. À 

medida que as pessoas envelhecem, as alterações das suas capacidades podem igualmente depender de factores como 

regimes de medicação a que estão obrigadas, diferentes níveis de cansaço experimentados ao longo do dia e doenças de 

que padeçam (p. 61). Considera-se, portanto, com base nas considerações citadas, que ao se estudar esta população, 

tem de ser levada em consideração a variabilidade individual das suas características. Os seniores não envelhecem todos 

da mesma forma nem padecem todos dos mesmos declínios ou reduções nas suas faculdades. Por isso, as 

características apresentadas de seguida não afectam necessariamente, nem todos os indivíduos seniores nem cada um 

com a mesma intensidade: são apenas uma súmula dos problemas e dificuldades que, segundo a literatura consultada, 

mais frequentemente surgem com a idade. 

 

2.2.2. Problemas de audição 

A audição é uma das capacidades sensoriais humanas que sofrem um declínio com a idade. Este declínio deve-se, por 

um lado, à perda de células capilares no ouvido interno, e, por outro lado, a alterações do foro neurológico (Hawthorn, 

2006, p. 76). Estima-se que aos 65 anos de idade, entre 50% dos homens e 30% das mulheres tenham problemas de 

audição (Fisk et al, 2004, p. 16) e 11% dos adultos, entre os 65 e os 74 anos de idade sentem zumbidos nos ouvidos 

(Hawthorn, 2006, p. 76). Apesar de o declínio na audição afectar a capacidade de detectar tons em todas as frequências, 

as mais afectadas são as mais altas (idem). Enquanto os jovens são capazes de ouvir sons com frequências até 15.000 

vibrações por segundo, em seniores (a partir dos 65 anos) sons com frequências acima das 4000 podem já não ser de 

todo audíveis ou detectáveis (Fisk et al, 2004, p. 16), condição a que tipicamente se dá o nome de Presbyacusia. Os tons 

puros são também problemáticos para a população sénior, uma vez que já se verificou que, segundo Hawthorn (2006), o 

tempo de reacção destes a este tipo de tons é relativamente mais lento, por parte dos seniores, do que em jovens (p. 78). 

Carmichael (1999) também considera tons puros problemáticos para seniores uma vez que, sendo demasiadamente 

simples e lineares, sem diferenças na estrutura do ritmo, timbre, escala e volume, não minimizam o risco de se 

confundirem com o som ambiente ou ruído acidental que possa ocorrer à volta (p. 62). Este tipo de população tem 

igualmente dificuldade em distinguir sons semelhantes, quer na sua intensidade, quer na sua frequência, e mais 

dificuldade em acompanhar vozes femininas do que as masculinas (as femininas tendem a ter frequências mais altas o 

que não é recomendável devido à Presbyacusia) (idem, pp. 76 - 77).     

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com a audição, identificadas pelos autores consultados, 

apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se considera que as 

mesmas suscitam:    
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• Evitar o uso de sons com frequências altas. Não ultrapassar sons com frequências acima das 4000 vibrações 

por segundo; 

• Evitar o uso de sons ou tons puros; 

• Utilizar sons ricos com diferenças na estrutura do seu ritmo, timbre, escala e volume; 

• Evitar a utilização de vozes femininas, devido à tendência destas para frequências mais altas.   

 

2.2.3. Problemas de visão 

Apesar de a visão não ser uma capacidade sensorial exclusivamente afectada pela idade, segundo Fisk et al (2004), o 

aparecimento de problemas de visão aumenta com o aumento da mesma (p. 17). A chamada acuidade visual, traduzida 

na capacidade de discriminar correctamente objectos a 20 pés (aproximadamente 6.1 metros), é afectada com a idade (p. 

17) porque o tamanho da retina se reduz (Hawthorn, 2006, p. 59). Tal significa que esta distância para discriminar objectos 

é reduzida pelo envelhecimento. Devido a alterações nos olhos o declínio da visão começa, na maior parte dos casos, por 

volta dos 40 anos de idade (...) (Fisk et al, 2004, p. 17). Este início de declínio na visão resulta essencialmente de dois 

factores. Em primeiro lugar resulta de uma redução da capacidade do olho em focar objectos ao perto. Em segundo lugar, 

resulta da redução na quantidade de luz que é transmitida à retina (Hawthorn, 2006, p. 58), luz essa que passa a ser 

filtrada pelo amarelecimento da retina (idem, p. 59). Como consequências mais notórias é frequente que os indivíduos 

tenham de utilizar óculos para ler, tenham muita sensibilidade a brilhos intensos, padeçam de uma reduzida sensibilidade 

à discriminação de cores e se confrontem com problemas relacionados com a percepção de profundidade (Hawthorn, 

2006, p. 58;  Fisk et al, 2004, p. 18 & p. 25). Esclareça-se, no entanto, que em relação à reduzida sensibilidade à 

discriminação de cores, esta concentra-se principalmente nas ondas de luz curta, ou seja, nas cores verde e azul 

(Hawthorn, 2006, p. 61). Estes problemas intensificam-se com a idade mas entre os 55 e os 65 anos, mais alterações na 

retina e no sistema nervoso central, reduzem, também, a amplitude do campo visual útil, reduzem a capacidade de os 

olhos se adaptarem à escuridão e reduzem a capacidade de o olho humano detectar intermitências (Hawthorn, 2006, p. 

58; Fisk et al, 2004, p. 18 & p. 25). Outros problemas associados à visão que surgem com o envelhecimento incluem a 

reduzida sensibilidade a contrastes, a reduzida sensibilidade na detecção de pequenos movimentos de objectos visuais e 

dificuldades em distinguir objectos semelhantes nas suas características visuais (Hawthorn, 2006, p. 62).  

 

Por fim, segundo Hawthorn (2006), os problemas de visão relacionados com o envelhecimento também incluem doenças 

degenerativas. Mais de 10% dos seniores padecem de doenças como o glaucoma, as cataratas e degeneração macular (p. 

58). Animação e elementos visualmente intermitentes, por exemplo, não são aconselháveis para quem padece de 

Cataratas ou Glaucoma (Garcia, 2001, p. 44). 

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com a visão, identificadas pelos autores consultados, 

apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se considera que as 

mesmas suscitam:    

• A redução da acuidade visual sugere que não se utilizem elementos gráficos pequenos; 

• A redução da capacidade de focar objectos ao perto sugere que se evite efeitos de Blur no tratamento dos 

elementos gráficos, por forma a não tornar a percepção visual dos elementos gráficos ainda mais difícil; 

• A extrema sensibilidade a brilhos intensos sugere que se evitem cores muito fortes e vibrantes; 
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• A reduzida sensibilidade à discriminação de cores nas ondas de luz curta como o azul e o verde sugere que se 

evite a utilização destas cores, pelo menos nos elementos da interface mais importantes e que precisam de se 

distinguir de outros, como por exemplo, menus e iconografia; 

• A redução da capacidade de os olhos se adaptarem à escuridão e a consequente redução da sensibilidade a 

intermitências, sugere que, ou se elimine o uso das mesmas, ou, no caso de terem de ser utilizadas animações 

com as referidas intermitências, estas sejam lentas para que se tornem mais facilmente detectáveis pelos olhos 

dos seniores; 

• A redução da sensibilidade a contrastes sugere que o contraste entre elementos gráficos e os fundos tenham o 

maior contraste possível; 

• A redução da amplitude do campo visual útil sugere que haja alguma tendência para a concentração dos 

elementos gráficos da interface no centro do ecrã e não nas áreas dos extremos laterais do ecrã; 

• A dificuldade em distinguir objectos semelhantes nas suas características visuais sugere que, em elementos 

gráficos que tenham forçosamente que se distinguir (como menus) as diferenças visuais como a cor e a forma 

sejam acentuadas entre os diferentes elementos. 

    

2.2.4. Redução da velocidade e capacidade cognitiva 

Devido à redução das faculdades cognitivas, em tarefas que exijam um esforço e processamento cognitivo substancial, é 

espectável que indivíduos seniores demorem mais tempo a completar uma determinada tarefa do que indivíduos jovens 

(Hawthorn, 2006, p. 56). O mesmo acontece com a aprendizagem que em utilizadores seniores é muito mais demorada do 

que em utilizadores jovens (idem, p. 534). 

 

2.2.5. Declínio das faculdades associadas à memória 

Segundo Zajicek (2001), é relativamente aceite que o envelhecimento está associado à redução das capacidades 

cognitivas, o que por sua vez interfere com a absorção de nova informação (p. 60) e consequentemente com a 

aprendizagem. Mas apesar deste consenso se estender ao que acontece com a memória a verdade é que nem todos os 

tipos de memória são afectados da mesma forma pela idade. De facto, a dimensão do declínio varia consoante o tipo de 

memória em causa e em estudo (Hawthorn, 2006, p. 94). Fisk et al (2004) destacam três tipos de memória existentes nos 

processos cognitivos humanos que importa desde já distinguir e compreender na forma como são afectados pela idade: a 

memória de curto prazo, a memória semântica e a memória prospectiva (pp. 18 - 20).  

 

2.2.5.1. Memória de curto prazo 

A memória de curto prazo26 refere-se, segundo Fisk et al (2004), ao armazenamento de informação que acabou de ser 

percepcionada ou adquirida (...). Informação armazenada neste tipo de memória é rapidamente perdida caso não seja 

constantemente recordada e utilizada (p. 19). A capacidade de fazer uso da informação armazenada neste tipo de 

memória declina com a idade e torna-se mais lenta (Hawthorn, 2006, p. 106). Um dos exemplos e efeitos do declínio deste 

tipo de memória são os problemas de compreensão de mensagens de texto muito longas (idem, p. 106). Infere-se, 

                                                                 
26 A designação deste tipo de memória pode variar de autor para autor. Enquanto Fisk et al (2004) se referem à mesma enquanto working memory Hawthorn (2006) emprega o 
termo short term memory. Ambos designam o mesmo.   
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portanto, que mensagens de extensão longa se tornam difíceis de interpretar para esta população. No fundo este tipo de 

memória refere-se à capacidade de reter informação nova e está, também, dedicada aos processos de aprendizagem.  

 

2.2.5.2. Memória semântica 

A memória semântica, segundo Fisk et al (2004), corresponde ao armazenamento de informação factual de conhecimento 

que o indivíduo vai acumulando ao longo da vida e da sua aprendizagem (p. 20). Inclui informação sobre vocabulário, 

factos históricos, convenções culturais, linguagem, (...) etc, (idem, p. 19). Este tipo de memória, ao contrário da memória 

de curto prazo, não declina com o envelhecimento (idem, p. 25). 

 

2.2.5.3. Memória prospectiva 

A memória prospectiva diz respeito à capacidade de um indivíduo se lembrar de fazer algo no futuro (Fisk et al, 2004: p. 

25). No entanto esta divide-se, por sua vez, em dois tipos: memória prospectiva com base temporal e a com base em 

acontecimentos (idem, pp. 20-21). O primeiro tipo refere-se à capacidade de um indivíduo se lembrar de realizar uma 

determinada tarefa após um determinado período de tempo (por exemplo tomar um medicamento daqui a quatro horas). 

Neste tipo de memória há alguma degradação com a idade (idem, p. 25). Já o segundo tipo refere-se à capacidade de um 

indivíduo se lembrar de realizar uma determinada tarefa após um determinado acontecimento ocorrido, como, por exemplo, 

lembrar-se de tomar um medicamento após as refeições (idem, pp. 20-21). Já neste segundo tipo de memória não há 

grande degradação com a idade (idem, p. 25). 

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com a cognição e memória, identificadas pelos autores 

consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se 

considera que as mesmas suscitam:    

• Devido à redução da capacidade de fazer uso da informação armazenada na memória de curto prazo, ou seja, 

dados e informação nova, não é aconselhável que se utilizem nas interfaces textos ou mensagens muito longos. 

Textos e mensagens curtas são mais aconselháveis porque são mais facilmente interpretáveis pelos seniores;   

• Uma vez que a memória semântica, ou seja, a informação armazenada ao longo da vida, é pouco afectada pelo 

envelhecimento, torna-se aconselhável que no Design de interfaces digitais se utilizem lógicas e convenções de 

interacção com os quais os seniores já se tenham confrontado ao longo da sua vida, como por exemplo, o 

folhear de páginas de um livro, a interacção com algum tipo de máquina ou electrodoméstico, etc. 

 

2.2.6. Declínio da atenção visual 

Outra capacidade cognitiva que é afectada com o envelhecimento é a capacidade de focar visualmente a atenção em algo 

e de reorientar essa mesma atenção para outro elemento ou objecto. Por exemplo procurar elementos visuais numa 

interface com os quais interagir requer o foco da atenção do utilizador. Segundo Fisk et al (2004), à medida que uma 

tarefa de interacção exige uma maior atenção por parte do utilizador mais são os problemas que surgem aos utilizadores 

seniores (p. 21). O que sugere que, em termos cognitivos, a capacidade de focar a atenção visual numa determinada 

tarefa diminui com a idade. Por outro lado, a chamada atenção visual dinâmica, que se refere à capacidade de um 

indivíduo focar a sua atenção visual num local ou objecto visual e depois reorientar essa mesma atenção visual para outro 
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local ou objecto, é mais lenta num indivíduo sénior do que num indivíduo jovem (idem), o que também sugere um claro 

declínio desta capacidade com a idade. Por exemplo, Hawthorn verificou em avaliações e testes de interfaces de 

aplicações informáticas junto de utilizadores seniores que quando estes tinham de recorrer ao teclado, enquanto modo de 

input de dados, frequentemente não olhavam para o monitor não escrevendo no campo de texto em que era suposto 

escreverem (Hawthorn, 2006, p. 521).  

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com o declínio da atenção visual, identificadas pelos 

autores consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, 

se considera que as mesmas suscitam:    

• O declínio da atenção visual sugere que se reduza na interface a exibição do número de elementos gráficos aos 

essenciais, para se evitarem distracções visuais que interfiram ainda mais com a necessidade de um utilizador 

sénior focar a sua atenção num elemento específico da interface. Assim, considera-se que a interface deve ser 

visualmente o mais simplificada possível e povoada de poucos elementos gráficos; 

• O declínio da atenção visual dinâmica sugere que elementos gráficos e interactivos que estejam relacionados 

numa sequência de interacção (deslocação do focus) estejam visualmente próximos para se reduzir o percurso 

do olhar entre um elemento e outro. 

 

2.2.7. Declínio de compreensão da linguagem 

A compreensão da linguagem é outra capacidade que sofre alguma degradação com o envelhecimento humano, mas não 

na sua totalidade. Segundo Fisk et al (2004), a compreensão da linguagem permanece intacta se um determinado termo 

ou designação fizerem já parte da memória semântica do indivíduo (p. 26), ou seja, se a linguagem recorrer a termos e 

designações com os quais estes se tenham familiarizado ao longo da sua experiência de vida. Se, por outro lado, a 

ligação entre um termo e o seu significado não é explícita nem directa tal obriga à produção cognitiva de uma inferência. 

No entanto, a produção de uma inferência depende de uma memória de curto prazo intacta que sofre, também, alguma 

degradação com o envelhecimento (idem, p. 22). Portanto, os seniores têm uma maior dificuldade em compreender a 

linguagem quando são necessárias inferências (idem, p. 22). 

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com o declínio de compreensão da linguagem, 

identificadas pelos autores consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces 

iTV para seniores, se considera que as mesmas suscitam:    

• Como o uso da memória semântica não é afectada pela idade mas o uso da memória de curto prazo é, tal 

sugere que o vocabulário utilizado se afaste de termos tecnológicos recentes e se aproxime de termos com os 

quais tipicamente os indivíduos seniores já se tenham confrontado ao longo da sua experiência de vida. 

 

2.2.8. Dificuldades na aquisição de conhecimento sobre procedimentos 

Segundo Fisk et al (2004), o conhecimento sobre procedimentos refere-se aos conhecimentos acumulados sobre os 

passos necessários à execução de uma determinada tarefa. Procedimentos que tenham sido bem apreendidos no 

passado mantém-se até à terceira idade e tornam-se difíceis de inibir (p. 26). Tal faz com que os seniores, regra geral, 

sejam muito mais lentos e tenham mais dificuldades em aprender novos tipos de procedimentos, por comparação com os 

jovens (idem). Ou seja, lógicas de procedimentos com que estes não estejam familiarizados são normalmente difíceis de 
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compreender e de aprender pelos mesmos. Este problema acentua-se quando a aprendizagem de um conjunto de 

procedimentos envolve a memorização de muitas combinações de passos e das suas consequências (Zajicek, 2001, p. 

62). Por outro lado, Hawthorn (2006) adverte para outro problema relativamente à aprendizagem de procedimentos nos 

seniores. Segundo este autor, os seniores tendem a ser impacientes. É expectável que tentem utilizar uma aplicação com 

a qual não estejam familiarizados sem investirem muito tempo na aprendizagem da sua manipulação (p. 529). Tal facto 

sugere que esta população apresenta alguma relutância em aprender coisas diferentes, principalmente no que diz respeito 

a aquisição de conhecimento sobre procedimentos de manipulação de sistemas com os quais não estão familiarizados. 

 

A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com o declínio da aprendizagem de procedimentos de 

interacção, identificadas pelos autores consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se inferem e consideram que as mesmas suscitam:    

• O declínio das capacidades de memória e aprendizagem sugerem que, no Design de interfaces digitais para 

seniores, se alivie o uso da memória utilizando estratégias de simplificação como, por exemplo, simplificar o 

funcionamento de uma aplicação, reduzir o número de passos de interacção necessários à execução de uma 

tarefa e, reduzir-se o número de funcionalidades e áreas da aplicação ao essencial, etc; 

• Uma vez que os seniores têm dificuldades de aprendizagem de novas lógicas e convenções de procedimentos e 

são muito impacientes, tal sugere que se utilizem lógicas de procedimentos com os quais estes já se tenham 

confrontado ao longo da sua experiência de vida.  

 

2.2.9. Declínio do controlo motor  

No que ao controlo motor diz respeito, são várias as faculdades afectadas pelo envelhecimento. A primeira faculdade em 

causa é o tempo de execução de uma determinada tarefa ou movimento físico. Com a idade estes tempos de resposta 

aumentam, devido a perdas na força muscular e na resistência (Hawthorn, 2006: p. 83). Segundo Fisk et al (2004), a 

população sénior torna-se de 1.5 a 2 vezes mais lenta na execução de um movimento do que indivíduos jovens (p. 26).  

Já a segunda faculdade em causa relaciona-se com a precisão de execução dos movimentos. Esta é também afectada 

com a idade (idem). Hawthorn (2006) afirma que na descrição de um movimento entre dois pontos distintos, é provável 

que a segunda metade do movimento seja dividida em pequenas fracções do movimento à medida que o sénior vai 

corrigindo a trajectória em relação ao segundo ponto ou ponto de chegada do movimento (...). Isto deve-se à menor 

velocidade cognitiva na obtenção de feedback relativo ao progresso do movimento enquanto este está a ser descrito (p. 

86). A terceira faculdade em causa é a produção de força. Seniores têm um menor controlo sobre a força que aplicam 

sobre um objecto. Uma vez que o controlo sobre a produção de força é vital para o controlo de movimentos dos membros 

do corpo humano, é natural que esta redução contribua para a redução geral do controlo sobre a precisão dos 

movimentos descritos (Hawthorn, 2006, p. 87).  

 

Por último, há ainda a deterioração da coordenação entre movimentos. Em movimentos ou tarefas que exigem a 

coordenação entre dois movimentos, como por exemplo, no agarrar de um objecto — que implica o movimento do braço 

alcançando o objecto e o abrir dos dedos para segurar o objecto em causa — os seniores apresentam uma maior 

dificuldade na coordenação simultânea destes dois movimentos (Hawthorn, 2006, pp. 87 - 88).  
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A partir das características e limitações dos seniores relacionadas com o declínio do controlo motor, identificadas pelos 

autores consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, 

se inferem e consideram que as mesmas suscitam:    

• Uma vez que é expectável que seniores, ao interagirem com uma interface por meio de um telecomando, 

precisem de primeiro olhar para o telecomando, só depois olhando para o ecrã para verem a reacção da 

interface, tal sugere que a referida reacção, caso inclua animação e movimento dos elementos gráficos de um 

ponto para outro, seja relativamente lenta, pois em seniores a coordenação de movimentos deteriora-se. Isto 

prende-se com a necessidade de dar ao utilizador sénior a margem de tempo necessária para deslocar a sua 

atenção e olhar do telecomando para o ecrã do televisor e, assim, ainda conseguir visualizar, pelo menos, parte 

da reacção da interface à sua interacção; 

• A redução da precisão de execução dos movimentos sugere que, ao nível do Design dos telecomandos, as 

teclas sejam em primeiro lugar grandes, e em segundo lugar poucas e aglomeradas, por forma a reduzir a 

dificuldade na descrição de movimentos entre dois pontos. Se as teclas estiverem muito afastadas torna-se mais 

complicado para os seniores interagir com o telecomando, pois a descrição de movimentos entre duas teclas 

afastadas pode-se tornar lenta e fragmentada.   

 

2.2.10. Efeitos nefastos do envelhecimento na relação de seniores com 

Tecnologias da Informação e Comunicação 

O envelhecimento, ao afectar uma série de faculdades humanas, afecta, também, a relação dos seniores com as novas 

tecnologias digitais. E são várias as causas apontadas para a degradação desta relação.  

 

Segundo uma comunicação da Comissão das Comunidades Europeias (2007), intitulada Envelhecer bem na sociedade da 

informação27, os seniores, quando confrontados com novas tecnologias, podem-se encontrar numa posição delicada e 

frágil. Tal fragilidade poder-se-á dever, segundo o mesmo documento, às suas circunstâncias pessoais como rendimentos, 

educação, localização geográfica e saúde; à complexidade das tecnologias em si (...) e ao facto de os produtos (...) não 

estarem devidamente adaptados à satisfação das necessidades dos utilizadores seniores. Estes factores circunstanciais 

aumentam o sentimento de frustração dos seniores em relação às novas tecnologias (p. 05).   

 

Já Zajicek (2001) foca as causas dos problemas de relacionamento dos seniores com as novas tecnologias em factores 

humanos. Esta investigadora argumenta que as faculdades necessárias para que um indivíduo seja capaz de correcta e 

confortavelmente interagir com, por exemplo, uma interface gráfica — geralmente parte28 do meio intermediário da relação 

do homem com as novas tecnologias digitais, como por exemplo, a internet — são exactamente aquelas que mais se 

deterioram com a idade (p. 62). A por vezes reduzida acuidade visual faz com que a interface seja difícil de ver. A 

degradação das faculdades da memória reduz a capacidade de se construírem novos modelos conceptuais relativos ao 

funcionamento de uma interface, uma vez que essa construção depende de o indivíduo se lembrar de sequências de 

procedimentos e de raciocinar sobre estas (...). A destreza motora também é afectada fazendo tornando o rato de 

                                                                 
27 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, no âmbito do Plano de Acção no 
domínio intitulado "Tecnologias da Informação e das Comunicações e Envelhecimento". 
28 O termo "parte" foi aqui introduzido porque uma interface digital é normalmente constituída não apenas pela sua exibição gráfica num ecrã, mas, também, por um dispositivo 
físico, normalmente designado de dispositivo de input ou entrada, que medeia o controlo da interface gráfica pelo utilizador. Exemplos deste tipo de dispositivo são os típicos 
ratos de computador (no contexto informático) e o telecomando do televisor.  
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computador difícil de utilizar. Tal reduz a confiança do indivíduo ao lidar com novas situações, o que por sua vez promove 

a relutância em enfrentar novos desafios (p. 62).  

 

Por outro lado, é precisamente na relutância para enfrentar novos desafios que se encontra outra causa para a 

degradação da relação dos seniores com as novas tecnologias digitais: o problema da autoconfiança e do medo de errar. 

Segundo Garcia (2001), a predisposição que os jovens hoje têm para aprenderem a lidar com as novas tecnologias 

digitais e para utilizarem o computador dá-lhes uma vantagem acrescida, em relação aos seniores, na sua relação com as 

novidades tecnológicas (p. 32). Como os seniores não possuem esta predisposição, encontram naturalmente obstáculos 

na adopção de novas tecnologias digitais. Tal sucede especialmente porque muitos desenvolvem um grande receio de 

utilizar erradamente o computador e de o danificarem (idem, p. 33). Este receio foi observado em experiências onde 

amostras de seniores foram testados na sua relação com a internet, nomeadamente em estudos conduzidos por Zajicek 

(2001) e Rice & Alm (2008). Nas experiências realizadas por Rice & Alm (2008), onde foram testados interfaces com 

lógicas de navegação diferentes das normalmente utilizadas em sistemas informáticos convencionais, os participantes 

criticavam-se automática e continuamente por não compreenderem determinados aspectos da interface, em vez de 

atribuírem a culpa a possíveis problemas de Design da interface testada (p. 12). Também nas experiências de Zajicek 

(2001), onde esta investigadora testou a usabilidade de um Browser de internet — o BrookesTalk — para seniores, 

verificou-se que os participantes não tinham a confiança necessária para tomarem decisões de navegação pelo browser e 

ficavam confusos e frustrados. Tinham medo de “partir” o software caso fizessem algo errado (p. 62). Estas observações 

ilustram o quanto o medo de errar, característico dos seniores, se pode constituir como uma dificuldade na adopção de 

novas tecnologias digitais.  

 

No entanto existem outras barreiras, de carácter cultural, que impõem igualmente dificuldades acrescidas aos seniores na 

sua relação com as novas tecnologias digitais. Estas condensam-se na chamada iliteracia digital. As novas tecnologias 

ultrapassam muito frequentemente a capacidade de adaptação às mesmas por parte dos seres humanos, uma vez que se 

desenvolvem muito rapidamente. Com a população sénior este problema é ainda mais acentuado (Obrist, Beck & 

Tscheligi, 2007, p. 01). E as novas tecnologias digitais de comunicação da actualidade, como a internet, os computadores, 

sistemas interactivos de televisão e os telemóveis, não são uma excepção nesta matéria. Segundo diversos estudos de 

acessibilidade à web29, citados por Johnson & Kent (2007), os seniores têm uma maior dificuldade em utilizar a internet 

devido ao facto de terem, de uma forma geral, uma menor experiência com computadores e com a internet (p. 210). Por 

outro lado, as dificuldades na interacção dos seniores com novas tecnologias digitais provêm igualmente do facto de estes 

estarem menos familiarizados com as convenções e técnicas de interacção, bem como com as metáforas hoje utilizadas 

em telemóveis e outros meios digitais, que derivam directamente das utilizadas em computadores (Goodman, Brewster & 

Gray, 2004, p. 01; Obrist et al, 2007, p. 09). É expectável, por exemplo, que, dentro do contexto informático ou da web, os 

seniores não saibam que têm de clicar em OK (no caso de uma interface da web) para completar uma determinada tarefa 

de interacção; que não saibam o que é ou não compreendam o conceito de “tab” de páginas; ou que não conheçam o 

conceito de “alt+tab” para saltar de aplicação para aplicação dentro do ambiente de um sistema informático operativo 

(Hawthorn, 2006, pp. 526 - 527). Um exemplo do desconhecimento destas convenções por parte dos seniores foi uma 

observação relatada por Hawthorn (2006) nos seus testes e avaliações. Este investigador verificou que cerca de 20% dos 

                                                                 
29 Becker 2004; Chadwick et al. 2003; Hanson 2001; Hawthorn 2003. 
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utilizadores seniores que utilizou no teste a um sistema de e-mail não sabiam que a resposta esperada para uma caixa de 

diálogo é clicar em OK depois de se ter optado por uma ou outra opção que o sistema exiba (p. 527). 

 

Por outro lado, também as convenções linguísticas utilizadas nas novas tecnologias digitais se podem constituir como um 

problema para os seniores. Em experiências realizadas por Rice & Alm (2008) com utilizadores desta camada da 

população, estes investigadores verificaram que alguns dos indivíduos envolvidos nas mesmas queixavam-se de 

dificuldades na compreensão das terminologias utilizadas nas instruções de tecnologias digitais (p. 04-05). Portanto, o 

normal jargão informático não é o mais adequado para esta camada da população pois está não está familiarizada com o 

mesmo.  

 

A partir das características e limitações dos seniores na sua relação com as novas tecnologias digitais, identificadas pelos 

autores consultados, apresentam-se as recomendações que, para o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, 

se infere e considera que as mesmas suscitam:    

• O típico medo de errar, característico da população sénior, quando confrontada com uma nova tecnologia, 

sugere que se utilizem estratégias de reforço da confiança dos seniores na interacção com novas tecnologias 

como, por exemplo, a introdução de descrições e ajudas de interacção na interface e a inclusão de mensagens 

de confirmação da tomada, por parte do utilizador, de uma opção em detrimento de outra; 

• A típica iliteracia digital de que alguns seniores padecem sugere que não se utilizem as convenções de 

navegação e interacção actualmente utilizadas nas novas tecnologias digitais como a internet, utilizando-se 

antes convenções com as quais esta população esteja familiarizada;  

• As dificuldades de compreensão relativamente ao jargão tecnológico sugerem que não se utilize este tipo de 

linguagem, mas linguagem e terminologias com as quais os seniores estejam familiarizados. 

 

São, portanto, muitas as faculdades humanas que podem ser afectadas pelo envelhecimento, muito embora o grau e 

combinação destas a afectar cada pessoa, individualmente, seja muito variável.    

 

2.3. PODs defendidos na literatura revista  

Depois de apresentadas as características e limitações dos seniores que, segundo os autores consultados na revisão da 

literatura, devem ser consideradas no Design de interfaces digitais para este público, passa-se, a seguir, a apresentar os 

resultados das pesquisas e abordagens consultadas e os PODs de Design de interfaces digitais para seniores já 

identificados e enumerados pelos autores.   

 

2.3.1. Princípios relativos à tipografia 

No que à tipografia diz respeito, as abordagens consultadas na literatura revista fazem referência às seguintes variáveis 

que lhes estão associadas: corpo (entenda-se tamanho), fontes, relação com o fundo, cor, quantidade e mancha de blocos 

de texto. 
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2.3.1.1. Corpo da tipografia/texto 

O problema do corpo de tipografia coloca-se na determinação de um corpo mínimo para que esta seja confortavelmente 

legível para esta população. Nas abordagens consultadas a esta variável da tipografia os investigadores apresentam 

diferentes análises e observações. 

 

Carmichael (1999) não determina corpos de tipografias mínimos pois, segundo este autor, o que é importante não é tanto 

o corpo da tipografia em si, mas sim a distância e ângulos relativos dos olhos do utilizador ao ecrã (p. 41). Tendo-se em 

conta que os serviços de iTV serão consumidos num ambiente doméstico, deixa de ser pertinente a determinação de um 

corpo mínimo de tipografia, pois é impossível a determinação da distância e ângulos médios a que os olhos dos 

utilizadores distarão dos ecrãs. Estas variáveis de distância e ângulo estão dependentes de muitas outras variáveis de 

hábitos e contexto de consumo que por si só estão sujeitas, também elas, a grandes variações (idem). Por outro lado, 

ainda que se pudesse determinar um corpo mínimo, o facto de existirem diversos tamanhos e resoluções de ecrã, do lado 

dos utilizadores e telespectadores, deita por terra o controle pretendido sobre o corpo da tipografia (idem). No entanto, 

apesar da relatividade desta questão, Carmichael afirma que, para um público sénior quanto maior a tipografia, melhor 

(idem, p. 42).  

 

Já Hawthorn (2006) aborda esta variável por outro prisma. Para este investigador, devem ser utilizados corpos 

diferenciados para blocos de texto e para texto utilizado em legendas, como por exemplo, labels ou designações escritas 

de botões interactivos (p. 520). Defende que a legibilidade de blocos de texto beneficia do uso de um corpo maior do que 

o utilizado nas referidas legendas (idem). Mas também não refere nenhum tamanho mínimo, quer para blocos de texto, 

quer para as labels. Refere, apenas, que deve sempre ser incluído um botão ou funcionalidade com a qual o utilizador 

possa aumentar o corpo do texto corrido para 16 pontos (pts) (...) (idem). Fisk et al (2004) também referem esta 

possibilidade de customização do corpo de texto para maior30, ainda que não refiram, como Hawthorn, valores específicos 

para essa ampliação (p. 53).  

 

Ao contrário de Carmichael (1999) e de Hawthorn (2006), Fisk et al (2004) referem um corpo mínimo para a tipografia. 

Corpo esse que é também recomendado por Pernice & Nielsen (s.d.) e baseado nas observações registadas por estes 

investigadores nos testes de Usabilidade às interfaces de diversos websites junto de seniores. O corpo mínimo em causa 

são os 12 pts (Pernice & Nielsen, s.d., p. 22 & p. 26; Fisk et al, 2004, p. 53). Refira-se, no entanto, que apesar de a 

recomendação de Fisk et al ser relativa a interfaces digitais de uma forma geral, os testes de Pernice e Nielsen referem-se 

apenas a interfaces de websites e não a interfaces de aplicações de iTV. No primeiro tipo de interfaces os olhos do 

utilizador em relação ao ecrã (monitor de PC) distam muito menos31 do que no caso de uma interface de aplicações de iTV. 

No primeiro tipo os olhos distam alguns centímetros (mais de 75 cm conforme explicado em nota de rodapé). Mas no 

segundo caso, pelo aspecto generalista da recomendação, não se sabe a que distância distam os olhos do suporte de 

exibição de uma interface. É, portanto, inferível que, para seniores e para interfaces de aplicações de iTV, o corpo mínimo 

de tipografia tenha ainda que ser maior do que os 12 pts referidos por Fisk et al (2004) e por Pernice & Nielsen (s.d.), uma 

                                                                 
30 Fisk et al não fazem directamente esta recomendação. Fazem antes referência à necessidade de no contexto da web ser dada uma possibilidade equivalente a este tipo de 
utilizadores. Daí infere-se que para o contexto das interfaces para aplicações de iTV o mesmo, e pelas mesmas razões, seja desejável. 
31 A distância recomendada entre os olhos do utilizador ao monitor do computador, segundo a United States department of labour, é entre 20 a 40 polegadas. A média deste 
intervalo são 30 polegadas. Sendo uma polegada 2.54 cm 30 polegadas são 76.2 cm.  Fonte: 
http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/components_monitors.html#Viewing Distance 
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vez que Hawthorn (2006) refere que os valores possam ser customizados pelo utilizador, através da inclusão de uma 

funcionalidade de ampliação do texto corrido.  

 

Por último também Nunes, Kerwin & Silva (2012) tecem considerações a este respeito e apresentam valores de corpo de 

texto muito maiores do que os apresentados por Pernice & Nielsen (s.d.) e Fisk et al (2004). Nos testes realizados por 

estes investigadores, onde avaliaram a legibilidade de vários tamanhos de tipografia em incrementos de 5 pts no intervalo 

entre 30 e 65 pts, determinaram que, para a tipografia ser legível para a maioria dos seniores, esta deverá ter um corpo 

mínimo de 40 pts (Nunes et al, 2012, p. 47)32.  

 

O facto de os valores apresentados por Nunes et al, terem resultado de um cenário de testes assente na relação física 

efectiva de um utilizador com num televisor e a uma distância que se pode considerar razoável do televisor — e não de 

um website como no caso de Pernice & Nielsen (s.d.) — tornam os números apresentados por Nunes et al (2012) mais 

credíveis para a tipologia de interfaces em estudo na presente Tese do que os de Pernice & Nielsen (s.d.) e Fisk et al 

(2004). Se for tomada em conta a recomendação oferecida por Hawthorn (2006), segundo a qual blocos de texto tenham 

de ser maiores do que as labels escritas de itens interactivos, tal significa que teríamos de ter 40 pts de tamanho base 

para as labels e um tamanho ainda maior para blocos de texto.  

 

Detecta-se aqui, portanto, uma falta de confluência entre os valores apresentados por Nunes et al (2012) e os restantes 

investigadores citados, apesar de os de Nunes et al (2012) serem para o caso da presente Tese mais aplicáveis. No 

entanto determina-se que esta seja, até aqui, uma questão que carece um pouco mais de investigação.   

 

Resumem-se, então, os seguintes PODs relacionados com o corpo da tipografia que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se podem extrair e, em alguns casos inferir, a partir da revisão de literatura:  

• Quanto maior for o corpo da tipografia, melhor; 

• O corpo de texto corrido deverá ser maior do que o corpo usado em labels ou designações de botões 

interactivos;  

• Dever-se-á utilizar um corpo de texto não inferior a 40 pts; 

• O corpo da tipografia deverá poder ser customizável pelo utilizador, tipicamente para tamanhos maiores do que 

os inicialmente exibidos pela interface. 

 

2.3.1.2. Escolha de fontes 

No que diz respeito ao tipo de fontes que melhor asseguram uma maior legibilidade para utilizadores seniores, tendo em 

conta os problemas de visão que caracterizam o envelhecimento humano, verificou-se que o assunto é referido em três 

abordagens, ou seja, na de Carmichael (1999) (mais extensa e aprofundada), na de Fisk et al (2004) e na de Nunes et al 

(2012). 

 

Segundo Carmichael (1999), ao contrário do que acontece com suportes impressos onde, particularmente, com tamanhos 

de texto pequenos, é recomendável a utilização de tipografia serifada, em suportes como ecrãs o mesmo já não se verifica. 

                                                                 
32 Refira-se que neste caso os participantes fizeram este teste distando 3 metros do televisor LCD (Nunes et al, 2012: p. 44). 



 

 51 

Devido à pouca resolução de ecrã disponível para descrever detalhe em tipografias serifadas, e em particular as 

terminações das suas hastes, ficam com os seus contornos imprecisos gerando um efeito tipicamente designado de blur 

(p. 43). Este efeito de desfoque é, segundo Carmichael, acentuado para os cidadãos seniores uma vez que a tendência é, 

nesta população, para uma perda da acuidade visual (p. 43). Portanto, o que este autor sugere é que se utilizem 

tipografias não serifadas. Nunes et al (2012) fazem a mesma recomendação (p. 47). Já Fisk et al (2004) acrescentam que 

também não se deve utilizar fontes cursivas e decorativas. Recomendam, contrariando em parte Carmichael, que se 

utilizem fontes serif e sans serif como a Times New Roman e a Helvética (pp. 53 - 54). Detectam-se aqui, portanto, 

opiniões parcialmente contrárias entre as recomendações de Carmichael (1999) e Nunes et al (2012) e as recomendações 

de Fisk et al (2004), em relação ao uso de fontes serif ou serifadas. Mas considera-se o argumento apresentado por 

Carmichael (1999) sobre a falta de resolução nos ecrãs de televisores para a descrição de pequenos detalhes, bastante 

consistente e plausível. As fontes serifadas contêm, nas terminações das hastes, pequenas barras horizontais cuja ligação 

pode ser descrita por uma curvatura. Em corpos mais pequenos a resolução disponível pode não ser suficiente para a 

descrição deste tipo de detalhe, gerando-se o desfoque para que Carmichael (1999) alerta. Portanto, apesar de se 

detectar em relação a esta questão uma discordância entre as três referidas posições, considera-se que as posições de 

Carmichael (1999) e de Nunes et al (2012) são as que oferecem maiores garantias de legibilidade.     

 

Por outro lado, Carmichael (1999) avança com outra solução para o problema da escolha de fontes para qualquer tipo de 

interfaces que utilizem texto e que sejam para seniores. Essa solução passa pela utilização de uma família tipográfica 

específica, ou seja, a Tiresias Screenfont (p. 43). Esta família tipográfica foi desenvolvida, segundo o sítio em linha 

www.tiresias.org, tendo em conta as deficiências ou dificuldades visuais de alguns grupos de utilizadores33 que incluem, 

naturalmente, os seniores (idem) - sendo, por isso, uma solução tipográfica a ser considerada pelos designers de 

interfaces para este público.   

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a escolha de fontes que se pode extrair e, em alguns casos 

inferir, a partir da revisão de literatura:  

• Não utilizar fontes cursivas e/ou decorativas; 

• Não utilizar fontes serifadas; 

• Utilizar fontes não serifadas como, por exemplo, a Helvética; 

• Utilizar fontes que tenham sido desenvolvidas especificamente para utilizadores com dificuldades ao nível da 

visão como a Tiresias Screen Font. 

 

2.3.1.3. Relação da tipografia com o fundo 

Na relação da tipografia com os fundos são diversas as variáveis consideradas nas abordagens dos autores consultados.  

A primeira variável refere-se à utilização de imagens nos fundos sobre os quais assentam textos ou elementos tipográficos. 

Carmichael (1999), referindo-se a outros estudos segundo os quais há um decréscimo na legibilidade de texto preto sobre 

fundos brancos com texturas aleatórias de pontos pretos, considera que o mesmo acontece com texto sobre imagens 

complexas como fotografias ou vídeos (p. 45), o que sugere que defende a utilização de fundos simples ou mesmo planos. 

Essa é de resto uma recomendação feita por Fisk et al (2004), segundo os quais se deve evitar nos fundos sobre os quais 
                                                                 
33 Referido especificamente na seguinte página: http://www.tiresias.org/fonts/screenfont/about_screen.htm 
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assentam textos imagens ou marcas de água (p. 54). Também Hawthorn (2006) defende que os fundos devem ser planos, 

para, assim, se evitar distracções que não são benéficas para os seniores (p. 521). No entanto, Carmichael (1999) adverte 

que, se por razões estéticas a utilização de uma determinada imagem ou padrão no fundo for necessária, os elementos 

textuais podem sempre ser colocados sobre áreas de cor reservadas, como caixas ou rectângulos de cor plana, utilizando 

cores contrastantes com a cor do texto para salvaguardar a legibilidade do mesmo (p. 45). Também Rice & Alm (2008), a 

partir dos resultados dos seus testes, confluem com esta advertência de Carmichael sobre o não uso de imagens nos 

fundos com textos sobrepostos (p. 16). Quando testaram os seus quatro protótipos de navegação e menus verificaram 

que, relativamente ao Transparency Interface, o único protótipo que utilizava a sobreposição de camadas de imagens 

semitransparentes nos itens de menu, provocou dificuldades acrescidas aos seniores envolvidos nos testes. A legibilidade 

reduzida, devido à interferência do fundo (vários itens semitransparentes sobrepostos) fazia com que os utilizadores se 

levantassem e se aproximassem do ecrã para mais facilmente lerem o que estaria escrito no interface (idem). Infere-se, 

portanto, que se deve evitar o uso de imagens e de padrões nos fundos sobre os quais assente texto ou elementos 

tipográficos, favorecendo-se o uso de fundos de cor plana. Por último, deve-se evitar transparências.     

 

A segunda variável considerada nas abordagens dos autores consultados, relativa à relação da tipografia com o fundo, diz 

respeito à polaridade do contraste, ou seja, se o texto deve ser claro e assentar sobre fundo escuro (polaridade negativa) 

ou o inverso (polaridade positiva). Sobre esta questão, citando outros estudos que precedem o seu, Carmichael (1999) 

alerta para uma grande falta de consenso nesta matéria. Mas apesar da referida falta de consenso, este investigador 

afirma detectar uma tendência para se considerar a polaridade positiva (texto escuro sobre fundo claro), no caso dos 

seniores, como a mais eficaz (p. 44). No entanto Silver, Gill, Sharville, Slater & Martin (1998) afirmam que, apesar de em 

relação a suportes impressos já ter sido comprovado que a eficácia do contraste é maior em textos escuros sobre fundos 

claros, no caso do suporte televisivo, ao contrário do advogado por Carmichael (1999), esta eficácia inverte-se. Isto 

porque, segundo estes investigadores, os fotorreceptores dos olhos são estimulados apenas por luz. Como tal os olhos, 

no caso de texto escuro sobre fundo branco, não vêm os caracteres mas sim o fundo, dado que apenas o fundo emite luz. 

Já quando o fundo é escuro e os caracteres são claros, apenas os caracteres estimulam os fotorreceptores dos olhos. 

Portanto, os olhos são estimulados pelos caracteres.  

 

Muito embora Silver et al (1998) acabem por admitir que a diferença de eficácia entre as duas soluções não seja 

significativa em indivíduos sem problemas de visão, esta diferença de eficácia torna-se significativa quando há problemas 

de visão como acontece, frequentemente, com seniores, por exemplo, com problemas de sensibilidade à luz. Por outro 

lado, existem estudos utilizando televisores CRT34 (Cathode Ray Tube) que demonstram uma clara preferência por texto 

branco sobre fundo preto (Silver et al, 1998), o que de resto é confirmado por Nunes et al (2012) que também referem que 

a polaridade negativa é mais eficaz em televisores (p. 46). Por último, também Fisk et al (2004) fazem referência a esta 

questão da polaridade do contraste entre texto e fundo frisando que, em suporte CRT, é preferível a utilização de texto 

branco sobre fundo preto, principalmente para utilizadores com problemas de visão (p. 54).  

 

Portanto, a questão da polaridade do contraste entre a tipografia e o fundo está, na abordagem de Carmichael, fragilizada 

pela, assumida pelo próprio, falta de consenso nas fontes em que baseou as suas considerações sobre esta matéria. 

                                                                 
34 Silver, J. H., Gill, J. M. & Wolffson, J. S. W. (1995) Text display preferences on self-service terminals by visually disabled people. Optometry Today, 35(2), 24-27, 30 January. 
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Nessa medida, as posições de Silver et al (1998), Fisk et al  (2004) e Nunes et al (2012) são convergentes, pelo que se 

considera que serão mais credíveis do que as apresentadas por Carmichael (1999) relativamente à polaridade do 

contraste.  

 

A terceira variável considerada nas abordagens dos autores consultados, relativa à relação da tipografia com o fundo, diz 

respeito à cor e índice de contraste entre texto e fundo. Em primeiro lugar, e em relação à cor utilizada no texto, 

Carmichael (1999) afirma que a questão das cores a serem utilizadas é irrelevante e subjectiva para a eficácia da 

legibilidade do texto para seniores (p. 44). Já Fisk et al (2004) referem, primeiro, que em texto que se queira destacar, ou 

que é importante, se deve evitar contrastes produzidos por comprimentos de onda curtos, como o violeta, o azul e o verde. 

Em segundo, consideram que se deve assegurar que as cores utilizadas sejam facilmente identificáveis e fortes. Em 

terceiro, chegam mesmo a afirmar que, idealmente, o texto deverá ser, ou preto sobre branco, ou vice-versa (texto preto 

sobre fundo cinza é difícil de ler), para que se consiga maximizar o contraste entre o texto e o fundo (p. 54). Também 

Nunes et al (2012) referem que, quando se desenha para seniores, os elementos gráficos devem utilizar esquemas de cor 

altamente contrastantes, ainda que colocando a tónica desse contraste na relação entre os elementos gráficos e o fundo, 

pois, segundo estes investigadores, o alto contraste torna os interfaces mais facilmente discerníveis para seniores que 

tenham dificuldades em discernir cores com um baixo nível de luminância e contraste (p. 46). Com esta maximização do 

índice de contraste, pelo menos entre texto e fundo, Carmichael (1999) já é convergente. Na medida em que considera 

que, para se compensar a falta de acuidade visual dos seniores, se deve acentuar a legibilidade do texto pelo uso de altos 

contrastes entre as cores utilizadas na tipografia e as cores utilizadas no fundo (p. 45).  

 

Resumem-se, então, os seguintes PODs referentes à relação da tipografia com o fundo que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se podem extrair da revisão de literatura:  

• Evitar utilizar imagens, marcas de água e padrões nos fundos sobre os quais assenta texto; 

• No caso de, por questões estéticas, ser necessário utilizar um padrão ou imagem num fundo sobre o qual 

assenta texto, este deverá ser sempre colocado sobre áreas de cor reservadas, como caixas ou rectângulos de 

cor plana, utilizando cores contrastantes com a cor do texto para salvaguardar a legibilidade do mesmo; 

• Evitar transparências nos fundos da interface; 

• Idealmente utilizar fundos limpos e de cor plana; 

• Idealmente utilizar texto branco sobre fundo preto; 

• Quando se utiliza cor no texto dever-se-á assegurar que essa cor é forte e identificável; 

• Assegurar que o índice de contraste entre a cor do texto e a cor do fundo é alto; 

• Em texto que se pretenda destacar, dever-se-á evitar contrastes produzidos por comprimentos de onda curtos 

como o violeta, o azul e o verde. 

 

2.3.1.4. Blocos de texto 

Em relação à configuração visual de blocos e manchas de texto, apenas Carmichael (1999) e Nunes et al (2012) tecem 

considerações sobre as melhores soluções gráficas para interfaces para seniores.  
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No que diz respeito ao espacejamento entre linhas de texto (tipicamente apelidado de entrelinhamento na gíria técnica de 

Design Gráfico), Carmichael (1999) defende que os designers deverão sempre deixar algum espacejamento, para que 

linhas adjacentes não interfiram com a linha que está a ser lida num dado momento. Refere inclusivamente que espaços 

pequenos entre linhas quebram, por vezes, a fluidez de leitura da passagem do final de uma linha para o início da outra, 

dependendo esta, naturalmente, do comprimento de cada linha de texto (Carmichael, 1999: p. 46). No entanto, refira-se 

que não refere nenhum valor ideal para esta variável do texto.   

 

Outra questão sobre blocos ou manchas de texto levantada por Carmichael (1999) relaciona-se com a inclusão de 

destaques nos textos utilizados. Embora considere que se possam pontualmente fazer alguns destaques, sugere que 

estes sejam o menos utilizados possível. Se forem utilizados devem ter apenas um nível ou forma de destaque e não mais 

do que isso (...), uma vez que, no caso de utilizadores seniores, textos que ficam muito povoados com destaques 

confundem mais do que orientam (p. 46). 

 

A última consideração que Carmichael (1999) refere sobre blocos e manchas de texto refere-se à extensão e quantidade 

do mesmo disponibilizada por página. Segundo este autor, as mensagens ou instruções exibidas numa interface devem 

ser o mais curtas e sucintas possível. Quando a sua extensão ultrapassa a capacidade de uma única página, estas 

deverão ser distribuídas por várias páginas (p. 46 - 47). 

 

Por fim, apenas Nunes et al (2012) tecem considerações sobre o alinhamento de blocos de texto. Segundo estes 

investigadores, o texto deve ser alinhado à esquerda, uma vez que utilizadores seniores estão mais habituados a ler texto 

da esquerda para a direita (p. 47). Refira-se que este alinhamento se refere não ao alinhamento do bloco em relação ao 

espaço do televisor, mas sim ao alinhamento do bloco de texto em relação a si mesmo.  

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a configuração visual de manchas de texto que, para o contexto 

do Design de interfaces para seniores, se pode extrair da revisão de literatura:  

• Evitar entrelinhamentos de texto apertados; 

• Evitar o uso de destaques visuais no meio da mancha de texto (como por exemplo utilizar palavras específicas 

sublinhadas ou passadas a um peso Bold); 

• No caso de não se poder prescindir de destaques visuais de texto, deve-se utilizar apenas um tipo de destaque 

para não tornar a mancha muito confusa para seniores; 

• Evitar utilizar blocos de texto ou mensagens muito extensas; 

• No caso de os blocos de texto ou mensagens não poderem ser curtas, deve-se considerar a distribuição das 

mesmas, sequencialmente, por mais do que uma página; 

• Os blocos de texto deverão ser alinhados à esquerda, pois é desta forma que os seniores estão geralmente 

habituados a ler. 

 

2.3.2. Princípios relativos à iconografia 

No que à iconografia diz respeito, as abordagens consultadas na literatura revista fazem referência às seguintes variáveis 

que lhes estão associadas: tamanho e grau de iconicidade. 
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2.3.2.1. Dimensão da iconografia 

Relativamente à dimensão da iconografia não são muitas as considerações feitas sobre esta variável pelos autores e 

investigadores consultados. Apenas Hawthorn (2006) e Fisk et al (2004) lhes dedicam alguma atenção. Hawthorn (2006) 

considera que os ícones devem ser maiores do que o normal (p. 521). No entanto esta menção poderá ser entendida 

como algo lacónica já que, por um lado, não explica o que é considerado uma dimensão normal. Apesar disso é de senso 

comum que ícones exibidos em interfaces são elementos visuais pequenos, principalmente em interfaces de aplicações 

informáticas, como é o caso da tipologia de interface estudada por Hawthorn (2006). Por outro lado, este autor não chega 

a referir uma dimensão ou área mínima de ocupação que um ícone visualmente deverá ocupar. Fisk et al (2004) também 

fazem referência à dimensão dos ícones defendendo que estes devem ser suficientemente grandes, mas para poderem 

ser facilmente seleccionados (p. 106) e não para poderem ser facilmente legíves. Esta questão, da facilidade de selecção 

associada ao tamanho do ícone (é mais facil para seniores, com um rato, seleccionarem ícones grandes do que pequenos 

num monitor), não se aplica no caso de interfaces para aplicações de iTV pois a manipulação do dispositivo de input é 

diferenciada nos dois casos. Não obstante esta inaplicabilidade, uma vez que utilizadores seniores têm dificuldades 

acrescidas ao nível da sua visão, pode-se considerar que esta recomendação de Fisk et al (2004) sobre a suficiência do 

tamanho dos ícones é também aplicável à necessidade de estes terem de ser grandes para serem visualmente legíveis.  

 

Resume-se, então, o seguinte POD relacionado com a dimensão da iconografia que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura:  

• A iconografia deverá ser o maior possível para se tornar visualmente legível para utilizadores que tipicamente 

podem ter problemas de visão como seniores. 

 

2.3.2.2. Grau de iconicidade da iconografia 

Antes de mais, convém especificar aquilo que se entende por grau de iconicidade. O grau de iconicidade, no presente 

documento, refere-se ao grau de similitude entre a representação de algo e o que é representado em si. É esta 

propriedade que pode determinar a eficácia de comunicação de um ícone. Um ícone é eficaz quando o significado 

percebido é coincidente com o objecto ou acção que o Designer pretendia comunicar através da representação gráfica 

que tenha concebido para o mesmo (Koutsourelakis & Chorianopoulos, 2010, p. 24). No caso de utilizadores seniores, 

devido à degradação das capacidades cognitivas associada à idade como a memória e a baixa familiaridade com as 

convenções gráficas utilizadas em sistemas digitais — aplicações informáticas, computadores e internet; o grau de 

iconicidade de um ícone torna-se ainda mais importante. Carmichael (1999), com base num estudo sobre os efeitos do 

Design de ícones na interacção entre o Homem e computadores35, afirma que ícones que visualmente mais representam o 

objecto ou acção a que se referem (ou seja, ícones figurativos), são mais benéficos do que os que recorrem a uma 

representação abstracta (p. 97). No referido estudo, uma instrução escrita, foi exibida em ecrã a um conjunto de 

voluntários. Essa instrução foi seguida por um grupo de representações visuais da mesma de entre as quais os voluntários 

tinham de escolher a que consideravam mais representativa da instrução antes exibida. Foram exibidos três tipos de 

representações:  

 • Ícones abstractos (arbitrary icons);       

 • Ícones figurativos (meaningfull icons); 
                                                                 
35 Blankenberger, S & Hahn, K, 1991, Effects of icon Design on human-computer interaction, Inter. Journal of Man-Machine Studies, 35, 3, 1991, pp 363 - 377.  
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 • Menções escritas (Carmichael, 1999: p. 48). 

 

O que se verificou com o referido estudo é que os erros eram menos frequentes nas menções escritas. O mesmo foi 

constatado por Rice & Alm (2008) quando nos seus testes verificaram que os seniores lidavam melhor com ícones textuais 

do que com ícones pictóricos (pp. 07 - 08). O mesmo é defendido por Fisk et al (2004), pelo menos em relação ao uso de 

ícones em mensagens de aviso. Em avisos, os ícones pictóricos podem não ser tão eficazes como o uso de texto directo 

(p. 52). Tal sugere que, nestas situações, seja utilizado apenas texto ou que, pelo menos, o ícone seja acompanhado de 

uma menção escrita ao seu significado. 

 

Já Nunes et al (2012) advertem para o facto de os ícones textuais não garantirem total eficácia para utilizadores seniores. 

Com o uso combinado de ícones visuais e textuais, segundo estes investigadores, elimina-se ou minimiza-se as típicas 

dificuldades com linguagem escrita que alguns seniores experimentam uma vez que uma larga faixa desta população tem 

reduzidos níveis de literacia (p. 46). Koutsourelakis & Chorianopoulos (2010) confluem com Nunes et al (2012) uma vez 

que defendem que é do uso combinado de texto com imagem que resulta um ícone compreensível (p. 24). Portanto, não 

prescindir de uma representação gráfica é, também neste contexto, benéfico. 

 

Regressando ao estudo citado por Carmichael (1999) sobre os efeitos do Design de ícones na interacção entre o Homem 

e computadores36, verificou-se também que, no que diz respeito à tipologia de ícones preferencial, os figurativos eram 

mais eficazes. Esta constatação conflui com os resultados de outro estudo sobre o grau de memorização de ícones em 

tarefas de acesso a informação37, também citado por Carmichael (1999). Mas o que este investigador destaca deste 

segundo estudo é a constatação de que a característica visual dos ícones que mais facilmente persiste na memória é a 

forma dos ícones e não tanto a cor ou a sua localização (p. 48). Estas considerações sugerem, portanto, que, perante a 

degradação de capacidades cognitivas típicas de utilizadores seniores, é mais prudente que não se prescinda da menção 

escrita ao significado do ícone, conjugada com a utilização de ícones figurativos e representativos dos objectos ou acções 

que representam. Fisk et al (2004) convergem nesta matéria com a necessidade defendida por Carmichael (1999) do uso 

de ícones figurativos. Segundo Fisk et al (2004), o uso de ícones é uma solução viável quando estes são suficientemente 

figurativos para serem reconhecidos. É expectável que os utilizadores seniores demorem mais tempo a aprender o 

significado de ícones arbitrários e abstractos, e que lhes custe mais a lembrar o seu significado, mesmo depois de o terem 

aprendido — pelo que o seu uso será algo arriscado e inadequado (p. 52). No entanto, tal como Carmichael (1999) 

adverte, tal também significa que os ícones terão de ser o mais distintos possível uns dos outros (p. 49). Esta necessidade 

de distinção visual entre ícones é também referida por Hawthorn (2006), ainda que valorizando a cor enquanto elemento 

de distinção entre ícones — o que Carmichael (1999), em detrimento da iconicidade, desvaloriza. Hawthorn (2006) 

defende que os ícones devem ser simples, mas o mais distintos possível uns dos outros. Não é aconselhável, segundo 

este investigador, confiar em pequenas variações de cor e forma para este tipo de utilizadores. Portanto, os ícones 

deverão ser, formal e cromaticamente, o mais distintos possível uns dos outros (p. 521).  

 

Ainda a respeito da iconicidade de um ícone, Koutsourelakis & Chorianopoulos (2010) introduzem, embora 

superficialmente, uma variável na equação da ampliação do grau de iconicidade de um ícone: o recurso a convenções 

                                                                 
36 Blankenberger, S & Hahn, K, 1991, Effects of icon Design on human-computer interaction, Inter. Journal of Man-Machine Studies, 35, 3, 1991, pp 363 - 377.  
37 Lansdale, M W, 1988, On the memorability of icons in an information retrieval task, Behaviour and Information Technology, 7, 2, 1988, pp 131-151.  
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culturais. Nas experiências em que estes investigadores avaliaram a iconicidade de ícones de telemóvel junto de uma 

amostra da população dividida em dois grupos — um grupo numa faixa etária mais jovem e outro numa faixa etária mais 

madura — verificaram que, para além de haver diferenças na compreensão dos ícones avaliados por parte de cada um 

dos grupos (p. 28):  

• Que os indivíduos do grupo maduro só estavam familiarizados com ícones que tinham uma representação 

gráfica directa do objecto ou acção a que se referiam no mundo real (estes investigadores chamam-lhes 

metáforas do mundo real);  

• Enquanto os do grupo mais jovem estavam mais familiarizados com ícones, nas palavras dos investigadores, 

customizados para o contexto dos telemóveis (idem, p. 29).    

     

Embora o grupo mais maduro não incluísse apenas indivíduos seniores — tinham mais de 30 anos de idade mas a média 

de idades era de 53 anos — as constatações antes listadas sobre estes grupos sugerem um conjunto de pistas que, 

embora careçam de validação científica, se considera que podem já ser consideradas igualmente para indivíduos 

seniores: 

• Não utilizar em ícones convenções visuais culturalmente provenientes das novas tecnologias como as de 

telemóveis e as de aplicações informáticas ou da internet; 

• Procurar representações que sejam o mais literais possível em relação ao objecto ou acção a ser 

representado/a pelo ícone. 

 

Por outro lado, a constatação de que o grupo jovem estava familiarizado com as convenções visuais e culturais 

provenientes dos ícones de telemóveis levanta uma questão. Será que para seniores não seriam mais eficazes ícones 

com convenções visuais e culturais com que estes estivessem mais familiarizados? É sabido que a maior parte dos 

seniores não têm familiaridade com as tecnologias digitais recentes. No entanto podem ter familiaridade com outro tipo de 

convenções presentes em objectos ou tecnologias com as quais podem ter tido contacto durante o seu percurso de vida. 

Esta considera-se ser uma questão a ser investigada e validada cientificamente (Cf. secção 4.5.1.1 pág. 136).  

 

Por fim é, desde já, detectável uma lacuna na literatura consultada: não existem menções ao tipo de cores mais 

apropriadas ao uso em ícones para serem exibidos de uma forma legível a seniores. A única consideração feita sobre 

essa matéria refere que as cores utilizadas entre ícones devem ser suficientemente distintas por forma a ajudar à distinção 

entre os próprios ícones. No entanto, entende-se que as considerações sobre cor antes referidas a propósito de texto e 

tipografia (Cf. secção 2.3.1.3 pág. 51) possam ser transpostas para o contexto dos ícones.   

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a iconicidade da iconografia que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se podem extrair e, em alguns casos inferir, a partir da revisão de literatura: 

• Evitar o uso de iconografia abstracta; 

• Não utilizar convenções visuais/culturais provenientes das tecnologias digitais recentes como computadores, 

telemóveis, aplicações informáticas e internet; 

• Desenhar iconografia figurativa e com o mais alto grau de iconicidade possível; 

• Não prescindir, nem da representação gráfica, nem de uma menção escrita de apoio ao ícone visual;  

• Distinguir o mais possível, quer formal quer cromaticamente, os ícones entre si. 
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2.3.3. Princípios relativos a interacção  

No que à interacção diz respeito, as abordagens consultadas na literatura revista fazem referência às seguintes variáveis 

que lhes estão associadas: configuração estrutural dos menus; transições entre páginas; destaques de interacção em 

itens interactivos; ajudas de interacção; e esquemas de interacção. 

 

2.3.3.1. Configuração estrutural dos menus 

Em relação aos menus e à sua configuração estrutural, são diversas as considerações tecidas nas várias abordagens 

consultadas. A profundidade dos menus é uma das características estruturais destes elementos da interface a levantar 

considerações. Quando testaram os seus quatro protótipos de navegação e de menu, Rice & Alm (2008) verificaram que a 

dificuldade de navegação dos seniores era muito mais acentuada num dos protótipos do que nos restantes (o Standard 

DTV interface). Isto devia-se, não apenas ao não uso de transições animadas, como referem, mas também ao facto de no 

protótipo em causa parte da informação estar visualmente escondida. Ao seleccionar um item de menu, este abria outros 

itens que estavam antes escondidos (p. 14). Esta constatação é consistente com a posição de Fisk et al (2004), que 

defendem que se deve simplificar a estrutura de navegação e do menu. Para estes investigadores, deve-se evitar o uso de 

menus com vários níveis de profundidade. Se possível, dever-se-á remeter todas as páginas de uma aplicação para itens 

de um único menu (p. 106). Também Hawthorn (2006) argumenta que as diversas opções ou páginas que uma aplicação 

exibe aos seus utilizadores deverão estar sempre visíveis num mesmo nível. Tornar as opções sempre visíveis reduz o 

esforço que o utilizador tem de fazer para se recordar de onde está determinada opção (p. 528), o que será necessário no 

caso de utilizadores seniores, uma vez que a memória é precisamente uma das faculdades humanas que tende a 

decrescer com o envelhecimento. Conclui-se, então, que na literatura consultada se defende que para utilizadores 

seniores não é aconselhável que se utilizem menus com vários níveis. Por outro lado, apesar de Hawthorn (2006) 

defender o uso preferencial de menus com um único nível, também defende que estes devem ser simples e que deverão 

conter o menor número de itens possível porque os utilizadores seniores confundem-se quando os menus contêm muitos 

itens (...) (p. 522)38.  

 

Regressando à discussão relativa à profundidade dos menus de uma aplicação iTV nas avaliações que realizaram à sua 

aplicação iTV para seniores, Nunes et al (2012) chegaram igualmente à conclusão de que se deve minimizar o número de 

passos de interacção necessários para se aceder a uma determinada página de uma aplicação (pp. 44-45). Segundo 

estes investigadores, a população sénior é particularmente vulnerável a experimentar dificuldades de interacção numa 

aplicação com muitos níveis de profundidade porque é, também, mais provável que cometam erros e que, como tal, se 

sintam perdidos. Uma vez que a chamada memória de curto prazo se deteriora com a idade, os utilizadores seniores 

começam a desenvolver problemas de concentração e, consequentemente, perdem a noção da sua localização dentro de 

uma aplicação ou sistema. Portanto, poucos níveis de profundidade, por manterem o utilizador perto da origem (uma 

página de entrada com o menu principal), tornam a orientação dentro de uma aplicação mais fácil (idem). 

                                                                 
38 Esta segunda consideração de Hawthorn, relativamente ao esforço de redução do número de itens de menu pode, em alguns casos (dependendo do número de áreas 
constituintes de uma aplicação) entrar em contradição com as considerações antes mencionadas sobre o uso mais aconselhável de menus com um único nível. Porque, se 
uma aplicação for constituída por muitas áreas diferentes, para se reduzir o número de itens de menu exibidos ao mesmo tempo, torna-se forçosamente necessário remeter 
parte dos mesmos itens para um segundo nível de menu, por forma a simplificar o menu principal. Ou seja, tal sugere que a aplicabilidade das recomendações antes citadas é 
contextual, sendo a escolha pela adopção de uma solução em detrimento da outra sempre dependente da complexidade da própria aplicação e do número de áreas que esta 
irá disponibilizar aos seus utilizadores.  
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Por último, e relativamente ainda às características dos menus, Pierce & Nielsen (s.d.) defendem que estes devem ser 

visualmente estáticos (p. 44). Nas suas observações, quando os utilizadores testados eram confrontados com menus 

animados, tinham dificuldade em lê-los (...) (idem). No entanto, mais nenhum dos investigadores consultados faz qualquer 

tipo de menção a este assunto. 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com as características estruturais dos menus, que, para o contexto 

do Design de interfaces iTV para seniores, se podem extrair e, em determinados casos inferir, a partir da revisão de 

literatura: 

• Simplificar o máximo possível o menu; 

• Sempre que possível utilizar menus com poucos itens; 

• Sempre que possível evitar a utilização de menus com mais do que um nível de profundidade; 

• Evitar a utilização de animação no menu.  

 

2.3.3.2. Transições entre diferentes páginas da interface 

Tendo-se em consideração que, durante um conjunto de passos e tarefas de interacção, um utilizador terá que reter 

diferentes informações, até mesmo o mínimo grau de confusão ou desorientação que o aparecimento de uma nova página 

pode suscitar, pode ser o suficiente para interferir com o fluxo da interacção de um utilizador sénior com uma aplicação. 

Utilizadores seniores são muito mais propícios à desorientação entre transições de páginas do que utilizadores jovens 

(Carmichael, 1999: p. 76). Tal sugere que as transições entre as diferentes páginas que constituem uma interface deverão 

ser cuidadosamente desenhadas para que utilizadores seniores não se sintam desorientados com as mesmas. Sobre esta 

matéria foram encontradas na literatura consultada diversas considerações. 

 

Carmichael (1999) é, entre os investigadores consultados na presente tese, aquele que apresenta a abordagem mais 

aprofundada ao assunto. Apresenta uma série de estratégias de guia da atenção dos utilizadores seniores por entre as 

referidas transições, muito embora não defenda nenhuma como a mais eficaz. A primeira estratégia de guia da atenção do 

utilizador sénior, por entre diferentes páginas da interface, passa por utilizar destaques visuais. Estes resumem-se a 

destacar o elemento gráfico contido na nova página que seja considerado o mais relevante. Desta forma dirige-se a 

atenção do utilizador para o mesmo e transforma-se este elemento no ponto de entrada nessa nova página (Carmichael, 

1999: pp. 77 - 78). Mas este investigador avança com soluções para situações mais específicas, como quando uma 

mensagem ou instrução está dividida e distribuída por mais do que uma página, dada a sua extensão. Para uma situação 

como a descrita Carmichael (1999) defende que os designers deverão encontrar uma forma de ligar cada uma das 

páginas utilizadas (p. 46 - 47). Sugere, para tal, o seguinte: 

• Que se coloque a frase final da página anterior na página seguinte; 

• Que se numere sequencialmente as páginas constituintes da mensagem ou instrução; 

• E que se dê a possibilidade de o utilizador avançar ou retroceder interactivamente pelas páginas (p. 47). 

  

Outra estratégia que este investigador considera que poderá ajudar a tornar as transições entre páginas menos abruptas e 

desorientadoras para utilizadores seniores é a do uso de algum tipo de animação entre a passagem de uma página para 
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outra. A página precedente pode, por exemplo, encolher para um ponto específico e revelar uma nova página por trás (p. 

78). Também Rice & Alm (2008) verificaram que o uso de transições animadas ajuda os seniores a perceber como 

navegar por entre as diferentes páginas de uma interface sem que se sintam perdidos. Nos resultados dos testes que 

realizaram a quatro protótipos de navegação e interacção diferentes, verificaram que os que utilizavam efeitos de 

continuidade — Flipper, Carousel e Transparency — que a inclusão de transições animadas entre páginas gerava, eram 

mais fáceis de utilizar e de navegar do que o protótipo que não utilizava esta estratégia — Standard DTV Interface (p. 14). 

Tal sugere que a ausência de quebras ou cortes abruptos entre páginas como que guia os utilizadores seniores e reforça 

a noção do local dentro da interface onde estes se encontram. No entanto, nem Carmichael (1999) nem Rice & Alm (2008) 

referem que tipo de transições animadas são as mais eficazes, nem mesmo se há velocidades de movimento e animação 

mais benéficas do que outras para utilizadores seniores.  

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com as transições entre páginas das interfaces que, para o contexto 

do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair a partir da revisão de literatura: 

• Deve-se criar formas de ligar a passagem entre uma página precedente e a página posterior; 

• Sempre que uma nova página é exibida, esta pode conter um forte destaque visual no elemento gráfico ou 

interactivo mais importante dessa página, para que a atenção do utilizador seja automaticamente fixada nesse 

elemento e se evite a dispersão da atenção;   

• Quando uma mensagem, instrução ou tarefa de interacção se encontra dividida por várias páginas (dada a sua 

extensão) as páginas deverão estar sequencialmente numeradas, deve disponibilizar-se botões de avanço e 

retrocesso na sequência de páginas e, por último, deve-se colocar a última frase da página anterior na página 

seguinte;  

• Devem ser utilizadas transições animadas na passagem entre páginas diferentes. 

 

2.3.3.3. Destaques de interacção em itens interactivos da interface 

Os destaques de interacção, ou nesta tese o mais adiante designado focus, são estados visuais de itens ou elementos 

interactivos destinados a sinalizar e indicar ao utilizador o estado em que esse mesmo item se encontra num dado 

momento, ou seja, se este se encontra, em relação aos restantes, não seleccionado, seleccionado ou, ainda, activo. Sobre 

esta matéria só Carmichael (1999), Fisk et al (2004) e Nunes et al (2012) tecem considerações e recomendações.  

 

As de Fisk et al (2004) condensam-se no princípio de que, perante um conjunto de opções ou itens interactivos por onde o 

utilizador possa seleccionar e activar, devem ser dadas claras indicações de estado do mesmo item: a aplicação deverá 

claramente sinalizar ao utilizador quais os itens seleccionados e quais os não seleccionados (p. 107). Já para Nunes et al 

(2012), para além da sinalização de estado enunciada por Fisk et al (2004), é importante tornar essa diferença de estados 

evidente e muito clara, pois os seniores tendem a perder a concentração frequentemente, pelo que beneficiam se lhes for 

facilitada a tarefa de localizar um item seleccionado (pp. 45 - 46). 

 

Carmichael (1999) é, no entanto, quem apresenta uma abordagem mais aprofundada em relação a esta matéria. Este 

investigador começa por distinguir entre dois possíveis tipos de destaque de interacção:  

• A selecção e activação condensadas num único passo ou pressionar de botão;  
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• A selecção e activação em dois passos e pressionar de botão diferentes (pp. 50 - 51).  

 

Carmichael defende que, no caso dos seniores, é preferível a utilização da selecção em dois passos: isto porque, com a 

separação entre os actos de seleccionar e activar um item, podem ser introduzidos dois tipos diferenciados de destaques 

visuais que clarificam a confusão que se pode gerar nos seniores se o acto de seleccionar e activar estiver no mesmo 

passo (idem, p. 51). Se um item, ao ser seleccionado por entre uma lista de itens, piscar no momento em que se passa de 

um para outro; e posteriormente, se o mesmo item ao ser activado exibir um destaque ou animação diferente da primeira, 

isso informará o utilizador de que está a operar passos de interacção diferenciados (idem).  

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com destaques de interacção que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se pode extrair a partir da revisão de literatura: 

• Deve-se distinguir e indicar visualmente ao utilizador o estado em que um item interactivo se encontra, 

diferenciando-o visualmente entre estados. Para além de diferenciar visualmente os estados de um item 

interactivo, deve tornar-se essa diferença muito acentuada e inequívoca; 

• Deve-se separar e distribuir os actos de selecção e activação de um item interactivo em dois passos de 

interacção diferentes.  

 

2.3.3.4. Ajudas de interacção 

As ajudas de interacção referem-se a mecanismos e estratégias de apoio à interacção, através dos quais se pretende 

aliviar o uso da memória na interacção dos utilizadores com um sistema ou aplicação por meio da sua interface. A este 

respeito são vários os investigadores consultados que tecem considerações sobre o assunto e sobre diferentes aspectos 

relacionados com o mesmo. 

 

Um dos aspectos referidos sobre ajudas de interacção nas abordagens consultadas refere-se à necessidade de uma 

aplicação e da sua interface informar o utilizador das consequências das suas opções. Carmichael (1999), referindo-se a 

itens interactivos, como por exemplo botões, defende que devem ser utilizadas etiquetas de ajuda com a descrição das 

implicações e consequências de o utilizador o seleccionar, o que ajudará os utilizadores a compreenderem quais são 

exactamente as consequências das suas escolhas. Dadas as dificuldades de memória de que utilizadores seniores 

tipicamente padecem estas informações complementares tornam-se particularmente úteis (p. 68). Também Fisk et al 

(2004) referem esta necessidade, mas acrescentam duas considerações. Em primeiro lugar acrescentam que, para além 

das descrições antes referidas, devem igualmente ser exibidas mensagens ou pedidos de confirmação onde os 

utilizadores possam interactivamente confirmar se pretendem efectivamente activar uma determinada opção ou não (p. 

107). E em segundo lugar acrescentam que devem também ser exibidas mensagens de confirmação de que uma tarefa foi 

completada (idem).  

 

Já Hawthorn (2006), a propósito de ajudas de interacção, centra-se mais em tarefas de interacção que envolvem a 

exibição de mais do que uma página, representando cada uma das páginas exibidas um passo específico da tarefa em 

causa. Quando assim sucede, este investigador defende que se deve numerar cada um dos passos. Esta numeração, 

defende ainda Hawthorn, pode ajudar a que utilizadores seniores não se percam (p. 528). Mas para além de se 
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numerarem os passos e respectivas páginas, Hawthorn (2006) considera também que se deve inserir pequenas 

descrições do mesmo passo na página correspondente, pois verificou que a introdução destas descrições ajuda os 

seniores a compreenderem e a lembrarem-se do que estão a fazer em tarefas com muitos passos (p. 531). Também 

Carmichael (1999) refere a mesma necessidade mas acrescenta que, em tarefas de interacção que envolvem vários 

passos distribuídos por várias páginas, se deve dar ao utilizador a possibilidade de este avançar ou retroceder entre 

páginas (p. 47). Já Nunes et al acrescentam às considerações de Carmichael (1999) e Hawthorn (2006), sobre ajudas de 

interacção, que é recomendável, também, que sejam dadas ao utilizador claras indicações sobre a sua localização relativa 

dentro de uma aplicação. Citando as guidelines para a Acessibilidade na web enunciadas pelo World Wide Web 

Consortium39, estes investigadores sugerem que cada página de uma aplicação tenha sempre um título indicando a 

função ou propósito da mesma e que estes títulos sejam exibidos ao utilizador destacados com um peso bold e o mais 

destacados possível (p. 45). Isto porque a memória de curto prazo entra em declínio com a idade o que torna os seniores 

mais susceptíveis a perder-se dentro de uma aplicação (idem). 

 

Outra recomendação encontrada na literatura consultada sobre ajudas de interacção diz respeito a mensagens de erro. 

Mas esta é apenas referida nas abordagens de Fisk et al (2004) e de Nunes et al (2012). Segundo os primeiros, é 

desejável ajudar os utilizadores seniores a corrigir os erros de interacção que cometam. Utilizar mensagens de erro com 

informação do tipo de erro cometido e de opções para a sua correcção é benéfico para utilizadores seniores (p. 107). 

Nunes et al (2012) confluem com Fisk et al (2004) mas sugerem que as mensagens de erro tenham uma linguagem 

simples e que não sejam exibidos ícones com a conotação negativa de que foi o utilizador que cometeu um erro (p 45). 

Tal como argumentam, os seniores tem já uma considerável tendência para se culpabilizarem por qualquer erro (idem). 

Sugere, assim, que se contrarie essa tendência com mensagens mais positivas e com uma conotação constructiva. 

 

Por fim, a última referência encontrada a ajudas de interacção na literatura consultada diz respeito ao uso de 

verbalizações enquanto elemento de guia à execução de passos de interacção. Para lidar com dificuldades de interacção 

que seniores experimentavam ao utilizar um browser de internet, e para os ajudar a construir e apreender mentalmente 

modelos de navegação e interacção, Zacyjek (2001) conduziu uma experiência com um browser específico — o 

BrookesTalk — onde foi adicionada uma funcionalidade de ajuda sonora que apoiava os utilizadores seniores na 

interacção com a aplicação, verbalizando o que o utilizador podia fazer num determinado momento, os passos e tarefas a 

serem seguidas, e as consequências resultantes da escolha e selecção das mesmas (p. 62). Nesta experiência — apesar 

de alguns utilizadores terem tido a seu lado um assistente que apenas lhes respondia sim ou não a dúvidas que 

eventualmente surgissem, sem lhes dizer ou especificar o que tinham exactamente de fazer — Zacyjek (2001) verificou 

que esta estratégia acarretava ganhos funcionais na interacção dos utilizadores seniores com o browser (p. 62), embora 

as mensagens utilizadas tivessem de ser simples e curtas para que tal se verificasse (idem, p. 63). Esta questão da 

simplicidade e extensão das mensagens também é referida por Hawthorn (2006). Mas em relação a mensagens escritas 

na interface e não a mensagens verbalizadas (p. 520). Tal sugere que as ajudas de interacção, quer sejam escritas quer 

sejam verbalizadas, tenham que ter uma linguagem simples e uma extensão curta. 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com ajudas de interacção que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se pode extrair e, em determinados casos, inferir a partir da revisão de literatura: 

                                                                 
39 Segundo estes autores estas guidelines estavam, em 2008, disponíveis em: http://www.w3.org/TR/WCAG/, 2008 
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• A aplicação e a sua interface devem sempre exibir ao utilizador as consequências das suas opções de 

interacção. Devem ser utilizadas etiquetas de ajuda com a descrição das implicações e consequências de o 

utilizador seleccionar um botão ou opção específicos; 

• Devem ser exibidas ao utilizador mensagens e pedidos de confirmação onde os utilizadores possam confirmar 

se pretendem efectivamente activar uma determinada opção ou não; 

• Quando terminada a execução de uma tarefa de interacção, deverá ser exibida uma mensagem ao utilizador de 

confirmação desse mesmo término; 

• Quando uma tarefa de interacção e respectivos passos estão distribuídos por várias páginas, estas deverão ser 

numeradas sequencialmente;  

• Para além da numeração sequencial, quando uma tarefa de interacção e respectivos passos estão distribuídos 

por várias páginas, deve ser incluída uma pequena descrição do passo em si; 

• Em tarefas de interacção distribuídas por várias páginas, deve-se sempre dar a possibilidade de o utilizador 

avançar ou retroceder por entre as mesmas; 

• Deve-se ajudar o utilizador a corrigir erros de interacção, exibindo ao mesmo mensagens de erro com 

informação do tipo de erro cometido e de opções para a sua correcção; 

• Utilizar em todas as ajudas de interacção, sejam estas escritas ou sonoro-verbalizadas, mensagens simples e 

curtas; 

• Não utilizar ícones agressivos de erro nem mensagens com uma conotação negativa; 

• Dar ao utilizador claras indicações sobre a sua localização relativa dentro da aplicação; 

• Colocar em cada página um título ilustrativo indicando a função ou propósito da mesma, da forma visualmente o 

mais destacada possível. 

 

2.3.3.5. Esquemas de interacção 

A respeito dos esquemas de interacção mais apropriados para interfaces digitais para seniores foram encontradas 

considerações escassas sobre o assunto. Apenas Rice & Alm (2008) desenvolveram estudos aproximados a esta questão, 

e tanto Johnson & Kent (2007) como Fisk et al (2004) apresentam uma ou outra recomendação, não muito aprofundadas, 

em torno da mesma. 

 

Rice & Alm (2008) realizaram testes de usabilidade a diferentes protótipos de menu e navegação, junto de utilizadores 

seniores. Os protótipos em causa eram os seguintes: 

• Interface Carrousel 
Neste modelo de navegação e interacção, os elementos da interface presentes na página podem ser percorridos 

carregando na tecla de esquerda e direita do telecomando, fazendo-os “rodar“ numa lógica de “Carrousel”: 

quando algum é seleccionado este aproxima-se, com um zoom, ao utilizador (p. 10); 

• Flipper Interface 
Este protótipo organiza os elementos da interface e os conteúdos por mês. Para procurar uma mensagem, o 

utilizador tem de navegar por entre as páginas “colocadas em pilha”, rodando-as, utilizando para tal as teclas 

direccionais (as horizontais) do telecomando. Os utilizadores podem, além disso, ampliar e diminuir cada uma 

das páginas para visionar uma mensagem ou conteúdo previamente gravados (idem);  
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• Transparency Interface  

 O terceiro protótipo funcionava numa lógica em que o menu era composto de pequenas pilhas de itens 

 transparentes separadas por tipos de media (imagens, música, vídeos, etc). Se um item de menu como 

 “mensagens de vídeo” era seleccionado, o sistema ampliava esse item, ficando semitransparente, assim 

 revelando as outras layers de ficheiros que continha (idem);  

• Standard DTV Interface  

O último protótipo utilizava as lógicas de navegação e interacção dos actuais sistemas digitais interactivos. Os 

utilizadores podiam navegar por entre os itens da interface, pressionando no telecomando as teclas de “para 

cima” e “para baixo”. Para se seleccionar um item de menu, carregava-se na tecla de “in” do telecomando. Para 

se navegar por entre os diferentes menus utilizavam-se as teclas de “esquerda” e “direita”. Uma vez um item 

seleccionado a página avança para outra página de opções e conteúdos (idem).   

 

Em relação aos resultados dos testes a que estes quatro protótipos de navegação e interacção foram submetidos, Rice & 

Alm (2008) verificaram que os participantes preferiam, tendencialmente, o primeiro modelo, ou seja, o Carrousel Interface, 

devido à sua simplicidade, facilidade de uso e capacidade de os guiar através das diversas tarefas de interacção (p. 12). O 

Carrousel Interface foi também altamente apreciado pelos seniores uma vez que, segundo os mesmos, havia muita fluidez 

nos movimentos (transições entre páginas) e a informação estava apresentada de uma forma sequencial (idem, p. 15). O 

modelo de navegação utilizado no Flipper Interface, onde se recorreu à metáfora do “virar de páginas” de um livro, 

também se revelou, para os seniores, uma metáfora de navegação muito útil e fácil de compreender. Ao organizarem a 

informação por “páginas” que podiam ser acedidas pelo simples “virar de folha”, Rice & Alm (2008) verificaram que os 

utilizadores seniores facilmente compreendiam o funcionamento da Interface, navegando por entre a informação e o 

sistema sem dificuldades ou necessidade de ajuda (p. 15 - 16). Já os Transparency Interface e o Standard DTV Interface 

não foram muito apreciados. O primeiro porque a transparência e sobreposição de elementos gerava confusão visual que 

confundia os utilizadores (idem, p. 16). O segundo porque, por um lado, parte da informação — num segundo nível de 

menu — estava visualmente escondida. Por outro lado, porque utilizava as lógicas de navegação e interacção dos actuais 

sistemas digitais interactivos — Drop down boxes e menu lists — lógicas essas com as quais utilizadores seniores 

tipicamente não estão familiarizados (idem, p. 14). 

 

Este conjunto de observações sugere que não se utilizem lógicas e esquemas de interacção dos actuais sistemas digitais 

e interactivos, pois a população sénior tipicamente não está familiarizada com os mesmos. Como se observou nos 

protótipos Flipper Interface e no Carrousel Interface, o uso de esquemas de interacção que recorrem a metáforas do 

mundo real que os seniores mais facilmente reconhecem — como um virar de página e o movimento rotativo de um 

carroussel — tornam-se mais eficazes para esta camada da população e, consequentemente, serão mais aconselháveis. 

Sugere-se também que não se deve utilizar esquemas de interacção onde os elementos necessários à navegação se 

encontrem escondidos. 

 

Já no que diz respeito à abordagem de outros investigadores a esta questão, estes apenas fazem referência à 

necessidade de se disponibilizar na interface um botão ou item interactivo que permita ao utilizador voltar sempre à página 

inicial da aplicação, esteja este em que página da aplicação estiver (Johnson & Kent, 2007, p. 215; Fisk et al, 2004, p. 

106).  
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Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com esquemas de interacção que, para o contexto do Design de 

interfaces iTV para seniores, se pode extrair e, em alguns casos, inferir a partir da revisão de literatura: 

• Não utilizar os esquemas de interacção onde os itens necessários à navegação se encontram escondidos, como 

segundos níveis de menu; 

• Não utilizar esquemas de interacção e convenções actualmente utilizadas na maioria dos sistemas digitais 

interactivos como websites, por exemplo. Utilizar antes metáforas do mundo real que os seniores mais 

facilmente reconheçam e com as quais já se tenham confrontado na sua vida; 

• Dar sempre ao utilizador a possibilidade de voltar à página inicial da aplicação disponibilizando-lhe, esteja em 

que página da aplicação este estiver, um botão para o efeito. 

 

2.3.4. Outros princípios 

2.3.4.1. Transparências nos fundos das interfaces 

São muito poucas as referências ao uso de transparências nos fundos das interfaces. Apenas Hawthorn (2006) e Rice & 

Alm (2008) tecem considerações sobre o assunto e ambos defendem que esta é uma solução a evitar no Design de 

interfaces para seniores. Hawthorn (2006) defende que estes devem ser planos para, assim, se evitar distracções que não 

são benéficas para seniores (p. 521). Já Rice & Alm (2008), quando testaram os seus quatro protótipos de interfaces, um 

dos quais — o Transparency interface — era composto por uma sobreposição de camadas semitransparentes de itens de 

menu, verificaram que estas transparências faziam com que os seniores se levantassem e se aproximassem do ecrã para 

mais facilmente lerem o lá estaria escrito (p. 16). 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com transparências nos fundos das interfaces que, para o contexto 

do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura: 

• Evitar o uso de transparências nos fundos; 

• Utilizar fundos planos. 

 

2.3.4.2. Localização dos elementos gráficos da interface no ecrã 

No que diz respeito à localização mais indicada para seniores dos elementos gráficos constituintes de uma interface no 

ecrã, verificou-se que poucas considerações são feitas nas abordagens dos investigadores consultados. Apenas Obrist et 

al (2007), Hawthorn (2006) e Nunes et al (2012) mencionam este aspecto particular da interface. 

 

A partir de um estudo de avaliação da Usabilidade de um sistema de iTV orientado para conteúdos informativos, onde 

utilizaram tecnologia de Eye-Tracking, Obrist et al (2007) verificaram que os participantes seniores tinham dificuldade em 

ver e compreender para que é que serviam determinados botões da interface no ecrã. Segundo o teste e os dados que o 

sistema de Eye-tracking lhes revelou, esta dificuldade estaria relacionada com a própria localização dos botões no ecrã. 

Apesar de os olhos dos utilizadores passarem a dado momento por um dos botões da interface, os dados do teste 

revelam que este não foi compreendido pelos utilizadores e que os olhos destes se concentravam tendencialmente na 

área superior esquerda do ecrã (Obrist et al, 2007, p. 06), local onde não estava localizado o referido botão.  
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Segundo estes investigadores, estas constatações são consistentes com os resultados de um estudo prévio40 sobre o 

percurso do olhar em páginas da web, segundo o qual o olhar dos utilizadores começa por fixar o canto superior esquerdo 

do ecrã e só depois desce do lado esquerdo, para o lado direito percorrendo as restantes áreas (idem). Tal sugere que os 

elementos ou itens mais importantes de interfaces, como por exemplo os itens de menu, estejam tendencialmente 

localizados no canto superior esquerdo.  

 

Hawthorn (2006) converge com Obrist el al (2007), não na medida em que recomende que determinado conjunto de 

elementos da interface se localize num local específico do ecrã, mas na medida em que considera que os utilizadores 

seniores podem ser particularmente "alheios" a partes do ecrã para onde geralmente não olham: por isso, afirma que não 

é recomendável que se coloque elementos particularmente importantes de uma aplicação e da sua interface nessas 

mesmas áreas (p. 521). No entanto, Hawthorn (2006) também refere que este "alheamento" dos seniores a partes do ecrã 

se deve à redução do campo visual útil e, consequentemente, da visão periférica (idem). A partir desta causa referida por 

Hawthorn é inferível que, se os seniores padecem de uma redução substancial da sua visão periférica, os designers 

devem considerar concentrar os elementos gráficos da interface no centro do ecrã. Aliás, Nunes et al (2012) confluem com 

Hawthorn e consideram, pelas mesmas razões enunciadas por este investigador, que se deve concentrar a informação no 

centro do ecrã e utilizar as margens apenas para criar contexto41. Nos estudos realizados com a aplicação que 

desenvolveram e a sua interface, Nunes et al (2012) verificaram que a maioria dos indivíduos da sua amostra tendia a não 

se aperceber de informação localizada junto aos extremos do ecrã. Numa das avaliações realizadas por estes 

investigadores, foi pedido aos seus participantes que retornassem à página anterior. Todos o conseguiram fazer mas 

através do telecomando. Nenhum se apercebeu da existência de um botão de retorno à página inicial situado no canto 

superior esquerdo (p. 46). 

 

Estas recomendações e considerações de Hawthorn (2006) e Nunes et al (2012) colidem com as recomendações e 

resultados do estudo de Obrist et al (2007). No entanto, não há razões para considerar que os rebatem. Considera-se, 

antes, que uma e outras recomendações podem ser entendidas como complementares, sendo que haverá situações e 

circunstâncias inerentes a cada diferente aplicação de iTV (limitações de espaço no ecrã e necessidades inerentes à 

própria aplicação) que poderão ditar a opção pelo uso de uma opção em detrimento da outra. 

 

Por fim, uma última recomendação levantada por Hawthorn (2006) sobre a localização dos elementos gráficos no ecrã 

prende-se com a consistência dessa mesma disposição em todas as áreas da aplicação. A localização específica de itens 

de controlo da navegação, como por exemplo menus, deverá ser coerente ao longo de todas as áreas da aplicação, pois 

utilizadores seniores são mais eficientes na procura de itens quando estes estão sempre na mesma localização (p. 522).  

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a localização dos elementos gráficos no ecrã que, para o 

contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair e, em determinados casos inferir a partir da revisão de 

literatura: 

                                                                 
40 Ruel, L., Outing, S.: Viewing patterns for homepages. Segundo Obrist et al, este foi consultado a 7 de Dezembro, 2006, em 
http://www.poynterextra.org/eyetrack2004/viewing.htm 
41 Infere-se que por contexto estes investigadores se estejam a referir a elementos gráficos como manchas e caixas de cor sobre as quais assentem os elementos gráficos 
principais. 
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• Colocar itens importantes da interface, como o menu de navegação, ou no canto superior esquerdo, ou no 

centro da extremidade superior do ecrã; 

• Não colocar elementos importantes da interface na metade inferior do ecrã; 

• Centrar a interface e seus elementos no ecrã; 

• Exibir sempre, ao longo das várias áreas de uma aplicação, os elementos gráficos mais importantes da mesma 

forma e na mesma localização. Criar coerência e consistência.  

 

2.3.4.3. Complexidade estrutural e gráfica das interfaces 

Sobre a complexidade estrutural e gráfica das interfaces são poucas as considerações tecidas na literatura revista. No 

entanto, as recomendações encontradas são relativamente confluentes, uma vez que todas convergem para o princípio de 

que, quanto mais simplificadas forem as interfaces, mais funcionais se tornam para a população sénior, uma vez que a 

simplificação reduz o esforço de memória necessário à interacção com a interface. Fisk et al (2004) são peremptórios 

nesta matéria. Segundo estes investigadores, deve-se minimizar a confusão e desordem dos elementos da interface. Isto 

significa que, a nível visual, se deve evitar a profusão de elementos gráficos no mesmo espaço. A nível auditivo significa 

que se deve evitar a profusão de sons. A nível cognitivo significa que se deve reduzir o esforço de memória necessário 

para executar uma determinada tarefa (p. 105), o que por sua vez significa que se devem limitar o número de passos de 

interacção nela implicados. Também Hawthorn (2006) defende a simplificação estrutural de uma aplicação ou sistema. O 

número de partes que o constituem deverá ser reduzido, sendo que cada parte deverá ter uma função específica e clara. 

O objectivo desta simplificação, argumenta, prende-se com a necessidade de facilitar aos seniores a formação de um 

modelo mental da aplicação ou sistema (p. 525). Até mesmo o número de funcionalidades que uma aplicação disponibiliza 

aos utilizadores deverá ser limitado no caso de utilizadores seniores, segundo defendem Rice & Alm (2008), baseando-se 

em observações das experiências que realizaram (pp. 07 - 08). Por outro lado, e tal como também defendido por Fisk et al 

(2004), ao nível de cada página que constitui uma aplicação e a sua interface, Pernice & Nielsen (s.d.) defendem que se 

deve limitar a quantidade de informação. Limitar a quantidade de informação disponibilizada por página atenua o efeito de 

sobrecarga de atenção que o uso de muita informação acarreta para seniores (p. 28). Também Nunes et al (2012) 

confluem com Fisk et al (2004) e Pernice & Nielsen (s.d.). Com o declínio da memória de curto prazo os seniores têm mais 

dificuldade em lidar com ideias concorrentes ou com a execução de várias tarefas ao mesmo tempo, o que se torna ainda 

mais difícil para estes indivíduos quando tal requer que tenham de trocar o foco da sua atenção de um ponto para outro. 

Por isso, recomendam que se deve reduzir a informação apresentada aos utilizadores seniores para que estes se possam 

concentrar num único ponto de interesse de cada vez (p. 45). 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a complexidade estrutural e gráfica das interfaces que, para o 

contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura: 

• Limitar o número de áreas disponibilizadas na aplicação aos utilizadores;  

• Atribuir uma função específica e diferenciada a cada área da estrutura que compõe a aplicação e sua interface; 

• Limitar o número de passos de interacção necessários à execução de uma tarefa; 

• Limitar a quantidade de informação e elementos gráficos exibidos por página da interface; 

• Limitar o número de funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores. 
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2.3.4.4. Utilização de animação nas interfaces 

No que ao uso de animação nas interfaces diz respeito foram encontradas considerações dignas de registo, embora 

relativamente escassas e dispersas. De uma forma geral, e segundo o que sugere globalmente a literatura, a pertinência e 

funcionalidade do uso de animação nas interfaces para seniores depende do elemento da interface em causa. Tal como já 

foi referido nas secções 2.3.3 pág. 58 e 2.3.3.2 pág. 59, não é aconselhável, segundo a literatura, que se use animação no 

menu. Mas o mesmo já não é aplicável às transições entre páginas. Há, no entanto, mais considerações a este respeito. 

Na abordagem de Fisk et al (2004) estes investigadores, referindo-se a elementos gráficos que se localizem em zonas 

periféricas às zonas onde deverá estar concentrada a atenção do utilizador, afirmam que se deve evitar o uso de 

animação. Isto porque os seniores, nomeadamente ao lerem texto em ecrã, estão menos habituados a ignorar distracções 

do que os jovens. Portanto, o uso das referidas animações ou distracções deve ser evitado, se não mesmo anulado (p. 52).   

 

Já Hawthorn (2006), referindo-se a alterações à configuração visual de grafismos - e repare-se que este investigador não 

se está a referir à animação da posição de grafismos mas antes à animação do seu estado e propriedades visuais - afirma 

que só deverão ocorrer quando resultem da interacção do utilizador com os mesmos (p. 531). Dá como exemplo a 

passagem do estado de um item interactivo de "não seleccionado" para "seleccionado" e acrescenta que quando é este o 

caso, na passagem ou transição entre estados, deve ser introduzida animação e a um ritmo lento (idem).   

 

Aparentemente estas considerações sobre a utilização de animação na mudança de estado em itens interactivos da 

interface, enunciadas por Hawthorn, colidem com a recomendação do não uso de animação em menus, por sua vez 

enunciada por Pierce & Nielsen (s.d.), pois os itens de menu são por definição e na sua essência itens interactivos das 

interfaces. No entanto, repare-se que estes investigadores, quando se pronunciam relativamente a esta matéria, 

empregam o termo "estático" (p. 44) que se refere ao estado observado num objecto em repouso e imóvel42. Ou seja, 

estão-se a referir a um tipo de animação nos menus que envolve movimento. Já o tipo de animação a que Hawthorn 

(2006) se refere em itens interactivos envolve apenas a mudança das características visuais de um item das interfaces, e 

não movimento. Logo, em primeiro lugar, não existe colisão entre as duas abordagens citadas. E, em segundo lugar, 

infere-se aqui que, tanto nos menus como em outros itens interactivos da interface, apesar de não ser aconselhável o uso 

de animação cinética (com movimento), pode ser utilizada animação das suas características visuais para se ilustrar a 

transição de um estado desse item para outro estado que o mesmo pode assumir, desde que a animação dessas 

mudanças não inclua movimento. 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com o uso de animação nas interfaces que, para o contexto do 

Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair, e em determinados casos inferir, da revisão de literatura: 

• Devem ser utilizadas transições animadas na passagem entre páginas diferentes; 

• Não deve ser utilizada animação cinética em itens interactivos da interface, independentemente de estes 

pertencerem ao menu; 

• Deve-se animar a transição e mudança de estado de itens interactivos da interface, independentemente de 

estes pertencerem ao menu; 

                                                                 
42 Significado do termo baseado em definição apresentada na Infopedia no seguinte link: http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa-ao/est%C3%A1tico 
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• A animação de elementos gráficos só deverá ser utilizada em mudanças de estado de itens interactivos e como 

sinalização da interacção do utilizador com os mesmos; 

• Não é recomendável a utilização de animação, seja esta cinética ou meramente visual, em elementos das 

interfaces que não são interactivos, para se evitar distracções visuais. 

 

2.3.4.5. Inclusão de funcionalidades de customização gráfica das interfaces  

Sobre a possibilidade de inclusão de funcionalidades que permitam a customização de alguns elementos gráficos das 

interfaces pelo utilizador são três as abordagens que a mencionam: as abordagens de Fisk et al (2004), Hawthorn (2006) 

e Pierce & Nielsen (s.d.).  

 

Fisk et al (2004) defendem que a personalização deve ser adaptada às necessidades e dificuldades individuais de cada 

utilizador, referindo como exemplo o tamanho da tipografia (p. 106). Também Hawthorn (2006) converge com esta 

recomendação, mas acrescenta que as interfaces devem incluir uma funcionalidade com a qual o utilizador possa 

aumentar o corpo do texto até 16 pts e mudar o seu peso para Bold (p. 520). Já Pierce & Nielsen (s.d.) defendem a 

inclusão nas interfaces de um botão de ampliação do texto (p. 22) uma vez que, nas observações aos testes que 

realizaram, verificaram que quando este tipo de funcionalidade era disponibilizada a utilizadores seniores, estes recorriam 

a ela com agrado (idem, p. 26). Portanto, das poucas considerações encontradas nas abordagens consultadas sobre a 

possibilidade de customização de elementos das interfaces, verifica-se que apenas se encontram recomendações 

relativas à customização do texto nas suas variáveis de corpo e de peso. No entanto, como Fisk et al (2004) defendem 

que a personalização deve ser adaptada às necessidades e dificuldades individuais de cada utilizador, considera-se 

inferível que a personalização seja extensível a outras variáveis, para além das da tipografia. No entanto, não se 

considera possível, a partir da literatura, afirmar quais.   

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a customização dos elementos gráficos das interfaces que, para 

o contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura: 

• Conferir possibilidades de customização da interface ao utilizador; 

• Conferir a possibilidade ao utilizador de este customizar o corpo da tipografia; 

• Conferir a possibilidade ao utilizador de este customizar o peso da tipografia. 

 

2.3.4.6. Inserção de sons e áudio 

No que diz respeito à inserção de sons e áudio numa interface, apenas Carmichael (1999) e Fisk et al (2004) tecem 

considerações. Carmichael (1999) afirma que, no caso dos utilizadores seniores, há claros benefícios na sua utilização. 

No entanto, devido às habituais alterações de audição neste sector da população, há cuidados específicos a serem tidos 

no seu uso em interfaces (p. 62). Qualquer alteração de índole sonora que ocorra no ambiente envolvente de um sénior e 

na própria interface, como por exemplo ruído de fundo, pode distorcer e dificultar a audição e compreensão dos sons 

utilizados (idem, p. 64). De entre as considerações levantadas por Carmichael (1999) e Fisk et al (2004) para que se 

minimizem as dificuldades cognitivas associadas à audição nos seniores regista-se as seguintes: 
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• Não utilizar tons puros: 

Evitar o uso de tons puros, ou seja, tons ou sons que são demasiadamente simples e lineares, sem diferenças 

na sua estrutura do ritmo, timbre, escala e volume. O uso de sons mais ricos minimiza o risco de os mesmos se 

confundirem com o som ambiente ou ruído acidental que eventualmente ocorra à volta (Carmichael, 1999: p. 62). 

No que ao uso de sons mais ricos diz respeito, Carmichael (1999) aconselha o uso de Earcons, Auditory icons e 

Spoken labels. Earcons são sons sintéticos construídos com base em combinações estruturadas de notas (...) 

diferindo entre si pelo ritmo, timbre, escala e volume (p. 63). Os Auditory Icons distinguem-se dos Earcons na 

medida em que tipicamente assentam no uso de sons naturais. A força desta abordagem encontra-se na 

possibilidade de os sons utilizados se relacionarem com uma acção ou objecto de uma forma mais aproximada à 

sua representação real (idem). As Spoken labels são legendas faladas, ou seja, a possibilidade de o nome de 

um determinado item de interface ser verbalizado quando o utilizador interage com este, o que serviria para 

acentuar o destaque visual normalmente utilizado neste tipo de acções de interacção (idem); 

• Utilizar sons de emergência com reverberação: 

No caso de sons de aviso ou de emergência, Carmichael (1999), citando um estudo sobre a relação de seniores 

com sistemas interactivos no local de trabalho43, recomenda que os sons utilizados tenham reverberação44. Tal 

"adiciona um sentido mais físico ao som o que o torna mais complexo e mais passível de ser detectado" (p. 62); 

• Aumentar um pouco o volume normal e dar a possibilidade de o controlar na sua intensidade: 

No que ao volume do som diz respeito, Carmichael (1999) não indica um valor ou nível preciso. Tal prende-se, 

segundo este autor, com a dificuldade em determinar um valor exacto. Se, por um lado, tratando-se de 

utilizadores seniores, o som teria que ser um pouco mais alto do que o normal, por outro lado, sons demasiado 

altos poderiam causar incómodo a determinados utilizadores (p. 63). Portanto, tal sugere que haja utilização de 

sons num volume mais alto do que o normalmente estabelecido para utilizadores jovens, mas sem atingir 

valores que se tornem desconfortáveis ou agressivos até mesmo para seniores. Apesar de Carmichael (1999) 

não fazer qualquer tipo de referência a valores de volume dos sons utilizados, Fisk et al (2004) fazem-no mas 

apenas para sinais de aviso. Estes defendem que o volume do aviso sonoro deve chegar aos ouvidos dos 

utilizadores seniores a pelo menos 60 décibeis (p. 57-58). Por outro lado, acrescentam que se deve dar sempre 

aos utilizadores seniores a possibilidade de estes regularem o volume dos sons utilizados na interface, e que 

sejam adicionadas instruções sobre como o fazer (idem); 

• Utilizar vocalizações claras, sem ruídos de fundo e com pausas:  

No caso de vocalizações, o que Carmichael (1999) sugere é que se utilizem sempre vocalizações claras e 

isoladas. Ou seja, em primeiro lugar deverá ser assegurado que, aquando das gravações das mesmas 

vocalizações, não sejam simultaneamente gravados ruídos de fundo que se confundam com aquelas (p. 64). Em 

segundo lugar, dever-se-á assegurar que quando haja uma vocalização numa interface, esta não esteja 

sobreposta a outro som secundário. A sobreposição de sons, como por exemplo a presença de música de fundo, 

pode interferir com a capacidade de os seniores ouvirem as vocalizações (idem).  

 

 

                                                                 
43 Charness, N and Bosman E A, 1992, Human Factors and Age, The Handbook of Aging and Cognition, Craik, F I M and Salthouse, T A, (eds.), Hillsdale, New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, 1992. pp 495-551.  
44 O efeito de reverberação é criado num dado som quando este é produzido num espaço fechado, causando um grande número de pequenos ecos que se vão 
progressivamente dissipando à medida que são aborvidos pelo ar e pelas paredes ou superfícies que o envolvem.  
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Também Fisk et al (2004) afirmam que se deve evitar a sobreposição de sons e a utilização de sons de fundo (57 - 58). 

Mas acrescentam mais conclusões: em primeiro lugar afirmam que, quando há informação vocalizada por um narrador, se 

deve assegurar que no seu discurso existem pausas. Em segundo lugar, defendem que se deve adequar as 

características da voz utilizada a cada situação, ou seja, utilizar uma voz masculina para instruções e uma voz feminina 

para situações onde é necessário chamar a atenção. Por último referem que se deve evitar vozes sintetizadas nas 

vocalizações pelo facto de os seniores as considerarem pouco naturais (idem, p. 58). 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a introdução de sons ou áudio na interface que, para o contexto 

do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura: 

• Não utilizar tons ou sons puros, demasiadamente simples e lineares, sem diferenças na sua estrutura do ritmo, 

timbre, escala e volume. O uso de sons mais ricos minimiza o risco de os mesmos se confundirem com o som 

ambiente ou ruído acidental que eventualmente ocorra em redor; 

• Utilizar antes Earcons, Auditory icons ou Spoken Labels; 

• Utilizar sons de avisos ou alertas com reverberação; 

• De uma forma geral, aumentar o volume dos sons utilizados na interface, mas sem excesso; 

• Em alertas ou avisos sonoros, o volume deverá ser pelo menos de 60 decibéis. Conferir aos utilizadores 

seniores a possibilidade de controlarem o volume dos sons utilizados na interface; 

• Fornecer na interface instruções sobre como controlar o volume dos sons da interface; 

• No caso das vocalizações, estas devem ser claras e isoladas de ruídos de fundo; 

• Não deve existir sobreposição de sons secundários às vocalizações; 

• As vocalizações devem ter pausas no discurso; 

• Deve ser utilizada uma voz masculina para instruções; 

• Deve ser utilizada uma voz feminina para situações onde é preciso chamar a atenção do utilizador para alguma 

coisa, como um alerta ou erro; 

• Deve-se evitar a utilização de vozes sintetizadas.  

 

2.3.4.7. Terminologias e linguagem 

No que diz respeito à linguagem e terminologias mais adequadas ao emprego em interfaces para seniores, a informação e 

interpretação escassearam. Estas são dispersas, passando a descrever-se as dignas de menção. De uma forma geral as 

poucas considerações encontradas — só Fisk et al (2004), Pierce & Nielsen (s.d.), Hawthorn (2006) e Nunes et al (2012) 

se pronunciam — convergem todas para a ideia de que uma grande parte da população sénior é digitalmente iliterada e 

que, portanto, a linguagem e terminologias se devem adequar a esta condição. 

 

Para Fisk et al (2004), o uso de linguagem técnica nas interfaces para seniores não é aconselhável. Argumentam que este 

tipo de linguagem pode não ser compreendido por utilizadores seniores e que, por isso, se deve utilizar uma linguagem 

que seja familiar a esta população (p. 52), e não jargão tecnológico. Também Pernice & Nielsen (s.d.) produzem a mesma 

recomendação (p. 22). Para estes investigadores, os utilizadores seniores devem ser confrontados com uma linguagem 

que esteja ao seu alcance. "Clarificar a linguagem utilizada em texto vai ao encontro das expectativas dos seniores e cria 

uma experiência mais positiva para estes utilizadores" (idem, p. 31). Nos seus testes, verificaram que o uso de 
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terminologia específica e técnica associada à web como, por exemplo, webpage, website, ou ainda homepage, são termos 

que os seniores tendem a não compreender (idem, p. 35). Infere-se, portanto, nas considerações de Fisk et al (2004) e 

Pierce & Nielsen (s.d.) que a linguagem e terminologias se devem afastar de jargão tecnológico associado às recentes 

tecnologias digitais, como o associado à web, por exemplo. Por outro lado, deve-se utilizar uma linguagem que utilize 

termos e designações com as quais os seniores já tenham sido confrontados e que, por isso, não corram o risco de não 

compreender. Já Hawthorn (2006) alerta para outra característica de utilizadores seniores. Segundo este investigador, os 

seniores tendem a ser literais na interpretação que fazem de instruções que possam ser apresentadas numa interface (p. 

525). Por exemplo, numa das suas avaliações, onde apresentou à sua amostra de utilizadores seniores uma lista de e-

mails — o que aparecia listado era o nome das pessoas e não as efectivas moradas de e-mail — estes consideraram o 

nome atribuído "lista de e-mails" como inconsistente e errado. O nome teve de ser mudado para "Lista de pessoas para 

quem os e-mails podem ir" para que fosse coerente com o facto de essa lista efectivamente exibir o nome das pessoas e 

não o contacto de e-mail em si (idem, pp. 525-526). Estas observações sugerem também que a linguagem e a escolha de 

designações deverá ser o mais literal possível. 

 

Por último, Nunes et al (2012) defendem, em nítida confluência com os investigadores anteriormente citados, que a 

linguagem utilizada deve ser uma linguagem textual simples dado que, apesar de o nível de escolaridade e de literacia dos 

seniores ser variável, é sabido que apenas uma pequena percentagem desta população possui um grau académico 

superior (p. 47). Por outro lado, Nunes et al (2012) argumentam que muitos seniores têm problemas de visão e uma 

diminuída memória de curto prazo, o que dificulta cognitivamente a compreensão da leitura escrita (idem). Por isso,  

transpondo um conjunto de heurísticas de guidelines de Webdesign para seniores para o contexto da iTV, estes 

investigadores advertem para as recomendações relativamente a uma linguagem simples e clara: 

• Utilizar palavras comuns e correntes; 

• Não utilizar palavras de ligação e gíria ou jargão; 

• Evitar combinação de ideias; 

• Utilizar poucas palavras (idem). 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a linguagem e terminologias utilizadas nas interfaces que, para o 

contexto do Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair, e em determinados casos inferir, da revisão de 

literatura: 

• Evitar o uso de jargão e de gíria tecnológicos; 

• Procurar utilizar termos e designações com os quais tipicamente utilizadores seniores já se tenham tipicamente 

confrontado na sua experiência de vida; 

• Utilizar palavras comuns e correntes; 

• Evitar combinação de ideias; 

• Utilizar poucas palavras; 

• Tornar a linguagem, termos e designações o mais literais possível.  
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2.3.4.8. Consistência e coerência 

A consistência e coerência de uma aplicação definem-se como uma propriedade da interface em que esta exibe um 

determinado tipo de páginas e um determinado tipo de funcionalidades, exibindo sempre o mesmo conjunto de opções e 

segundo a mesma ordem, de todas as vezes em que estas são exibidas aos utilizadores (Nunes et al, 2012: p. 45). 

Apenas duas das abordagens consultadas na presente revisão de literatura — a de Nunes et al (2012) e a de Hawthorn 

(2006) — fazem referência a esta propriedade. Segundo Nunes et al (2012), uma vez que muitos seniores não estão 

familiarizados com computadores, não podem contar com conceitos que podiam ter adquirido numa passada experiência 

de uso dos mesmos computadores. Como tal, é provável que necessitem de mais tempo do que a população mais jovem 

para aprenderem a utilizar uma aplicação digital. Portanto, uma interface consistente torna a sua aprendizagem mais 

eficaz, evitando que os utilizadores seniores tenham de aprender como utilizar cada página que lhes é exibida por uma 

aplicação (p. 45). "Uma interface consistente (...), na localização visual/espacial dos seus elementos constituintes, melhora 

a eficácia da memória espacial, libertando espaço e recursos cognitivos que permitem que o utilizador se concentre na 

execução da tarefa de interacção que possa estar a executar" (idem). Hawthorn (2006) converge com Nunes et al (2012) 

mas foca a importância desta questão essencialmente na localização dos elementos gráficos no ecrã, ao contrário de 

Nunes et al (2012) que a estende à componente de interacção de uma interface. Para Hawthorn (2006), a localização 

específica de elementos de controlo da navegação, como por exemplo menus, deverá ser coerente ao longo de todas as 

áreas da aplicação, pois utilizadores seniores tendem a ser mais eficientes na sua procura quando estes se encontram 

sempre na mesma posição (p. 522). 

 

Resume-se, então, o seguinte POD relacionado com a consistência e coerência de uma interface que, para o contexto do 

Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair da revisão de literatura: 

• Deve-se conceber e desenhar uma interface consistente e coerente, quer gráfica, quer interactivamente, por 

forma a facilitar o reconhecimento, retenção e aprendizagem, quer da localização de conteúdos dentro de uma 

interface, quer dos métodos de navegação por uma aplicação por meio da sua interface.   

 

2.3.4.9. Dispositivo de input - Telecomando 

No que diz respeito à configuração dos dispositivos de input — do telecomando — apenas Carmichael (1999), Rice & Alm 

(2008) e Fisk et al (2004) tecem considerações e recomendações sobre o assunto. 

 

Carmichael (1999) debruça-se essencialmente sobre a configuração formal dos telecomandos tradicionais, telecomandos 

estes que geralmente são constituídos pelas teclas numéricas e teclas adicionais de controlo de interactividade. Para este 

investigador os telecomandos tradicionais carecem de cuidados adicionais de design que ajudem reduzir as dificuldades 

que os seniores geralmente exibem no seu manuseamento (pp. 81 - 93). Entre os problemas mais comuns identificados 

estão o tamanho geralmente pequeno das teclas, a proximidade excessiva entre as mesmas, legendas confusas e 

insuficiente feedback ou confirmação para o utilizador de que uma tecla foi premida (idem, p. 81). Também o elevado 

número de botões de que tipicamente estes aparelhos dispõem se constitui como um entrave à memorização das suas 

diversas funções, o que por sua vez obriga a que os utilizadores seniores tenham constantemente de estar a deslocar a 

atenção do televisor para o telecomando no sentido de localizar e pressionar o botão desejado. Neste paradigma, os 
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utilizadores estão a utilizar dois interfaces para executar uma mesma tarefa de interacção, o que, segundo Carmichael 

(1999), em termos cognitivos, não facilita a performance de interacção de utilizadores com uma aplicação (p. 82).    

 

Perante este quadro de dificuldades de interacção, o investigador sugere que os telecomandos sejam simplificados a um 

ponto em que, após uma breve familiarização, o utilizador não seja forçado a desviar o olhar do televisor para o 

telecomando para conseguir executar um passo de interacção ou selecção através do pressionar de teclas (idem, p. 83). 

Outra possibilidade de simplificação seria a redução do número de botões no telecomando e a acumulação em cada um 

de diversas funções operativas do sistema. No entanto, Carmichael (1999) aconselha à prudência no uso desta 

abordagem, dado que, se por um lado, isso reduziria substancialmente o esforço de memorização quanto à localização da 

função ou botão no telecomando, aumentá-la-ia quanto à associação de cada função ao seu botão respectivo (idem). 

 

Quanto a Rice & Alm (2008), nas experiências que realizaram em que utilizaram um telecomando próprio, verificaram que 

o telecomando que utilizaram, comparativamente com os telecomandos tradicionais — como os que Carmichael (1999) 

"critica" — obteve uma avaliação muito positiva por parte dos participantes seniores com quem colaboraram nos seus 

testes. Esta avaliação deveu-se, segundo Rice & Alm (2008), à simplicidade do telecomando, à sua facilidade de uso e à 

configuração das teclas — por comparação com outros telecomandos, eram todas muito facilmente distinguíveis — e à 

sua similitude com telecomandos de outro tipo de sistemas com que geralmente os seniores estão familiarizados como, 

por exemplo, o telecomando de uma grua (p. 13).  

  

Já Fisk et al (2004) centram a sua abordagem no acautelamento da diminuição, com a idade, de capacidades como as 

seguintes: 

• A diminuição de capacidades físico-motoras — como a destreza, a força e a velocidade de execução de tarefas 

de natureza motora. A incidência de, por exemplo, artrites e tremores pode dificultar a execução de movimentos 

mais precisos como os que são precisamente exigidos na manipulação de um telecomando (p. 79);  

• A diminuição de capacidades cognitivas, que tornam os seniores propensos a erros e desorientação no controlo 

e manipulação deste tipo de dispositivos (idem). 

 

Assim, tendo em consideração a diminuição das anteriores capacidades físicas e cognitivas, Fisk et al (2004) defendem os 

seguintes PODs:  

• Minimizar o número de passos de interacção para completar tarefas. 

Em tarefas que exijam um forte uso da memória, os utilizadores seniores são mais propensos a erros 

reprodução de uma sequência de passos longa do que jovens. Assim, a minimização do número de passos ao 

essencial é, na opinião destes investigadores, mais útil para os utilizadores seniores (idem, p. 81); 

• Utilizar convenções visuais nos ícones concebidos para os telecomandos que os seniores compreendam. 

Embora estes autores não se refiram directamente a ícones dos telecomandos, alertam para a importância de se 

criarem representações visuais que sugiram visualmente a acção a que se referem (idem, p. 83). As convenções 

visuais que hoje tipicamente se usam em interfaces de software são menos familiares para utilizadores seniores 

(idem, p. 82). Destas considerações infere-se que será mais funcional, de um ponto de vista da compreensão do 

significado de um ícone, que estes tenham um forte valor figurativo, sob pena de não serem compreendidos por 

utilizadores seniores.     
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Da comparação entre dois telecomandos com características visuais e físicas distintas que estes investigadores 

apresentam na fonte consultada, infere-se igualmente as seguintes considerações: 

• Utilizar um alto grau de contraste cromático entre o texto e o fundo do telecomando: 

Não utilizar uma combinação de cores com pouco contraste entre a superfície do telecomando e o texto (nomes 

dos botões). O uso, por exemplo, de texto preto sobre um telecomando cinza degrada e dificulta a legibilidade 

do texto para os seniores. É preferível que a superfície seja preta e o texto branco (idem, p. 88); 

• Utilizar um alto grau de contraste cromático entre as teclas e o fundo do telecomando: 

 As recomendações antes referidas sobre a relação entre a superfície e texto são igualmente aplicáveis à 

 relação entre a superfície do telecomando e as teclas (idem);  

• Utilizar teclas grandes e distanciadas:  

Utilizar teclas grandes e bem espaçadas entre si. Como antes se referiu o envelhecimento leva à  degradação 

da coordenação motora. Se as teclas forem pequenas e muito próximas isso tornará o premir de uma tecla 

específica uma tarefa mais difícil para os seniores (idem); 

• Utilizar formas diferenciadas de teclas: 

 Utilizar diferentes formas de teclas para ajudar a diferenciar as suas tipologias de funções (idem). 

 

Resume-se, então, os seguintes PODs relacionados com a configuração física dos telecomandos que, para o contexto do 

Design de interfaces iTV para seniores, se pode extrair, e em determinados casos inferir, da literatura revista: 

• Utilizar teclas grandes torna mais fácil que a população sénior prima correctamente as teclas (dadas as 

dificuldades de coordenação motora que alguns seniores exibem); 

• Libertar espaço entre as teclas para se evitar erros de interacção com as teclas (dadas as dificuldades de 

coordenação motora que alguns seniores exibem); 

• Criar legendas para as teclas com linguagem simples sem estrangeirismos nem jargão tecnológico; 

• Criar iconografia para as teclas que seja figurativa e que, no caso de uma acção, ilustre visualmente a execução 

dessa mesma acção;  

• Reduzir ao essencial o número de funcionalidades e de botões disponíveis no telecomando; 

• Texto escrito sobre o comando deverá contrastar o mais possível com o fundo em termos cromáticos, de 

preferência com fundo escuro e texto claro; 

• As teclas, tal como texto, deverão contrastar, cromaticamente, o mais possível com o fundo do telecomando;   

• Utilizar diferentes formas nas teclas para ajudar a diferenciar funcionalidades. 

 

Terminada que está a apresentação da revisão de literatura e dos PODs que da mesma se extraem, passa-se a uma 

breve conclusão geral do enquadramento teórico descrito onde se identificam, nomeadamente, as oportunidades e 

lacunas de investigação constatadas.  

 

2.4. Conclusão geral do enquadramento teórico  

No presente capítulo foi realizado o levantamento e análise comparativa das pesquisas e investigadores que desenvolvem, 

ou desenvolveram já, trabalho que se considera relevante na área do Design de interfaces digitais direccionados para 

públicos seniores. Verificou-se nas abordagens dos autores consultados que, em primeiro lugar, os designers que queiram 
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desenvolver interfaces manipuláveis e compreensíveis por utilizadores seniores, têm de compreender as limitações 

impostas a esta população pelo seu próprio envelhecimento sob pena da desadequação das mesmas a este tipo de 

utilizadores. Estas limitações extravasam o estrito âmbito das limitações na percepção visual, tipicamente associada aos 

seniores, e incluem limitações auditivas, limitações motoras, limitações de memória, limitações culturais e a variabilidade 

da incidência de cada uma das referidas limitações em cada indivíduo. Verificou-se igualmente, na literatura revista, que 

vários dos autores consultados apontam já princípios específicos de Design de interfaces que cobrem não apenas as 

questões relacionadas com o grafismo e com a organização da informação visual nas páginas das interfaces, cobrindo 

ainda outras dimensões do Design de uma interface: as relacionadas com o Design da navegação pelas suas diversas 

páginas; questões relacionadas com a interacção; questões relacionadas com a configuração dos sons de aviso; questões 

relacionadas com a linguagem e as terminologias de nomeação dos itens interactivos da interface mais adequadas, entre 

muitas outras componentes do Design de uma interface digital. No entanto, e apesar de a literatura consultada ser já 

relativamente abrangente na abordagem ao Design de interfaces digitais para utilizadores seniores, detectaram-se novas 

oportunidades e vias de investigação, vias essas (e seus resultados de investigação) que se presumia que poderiam 

potencialmente limitar ou comprometer a aplicabilidade dos pontos de vista expressos pelos autores e abordagens 

consultadas na revisão de literatura. A primeira oportunidade diz respeito ao facto de nenhuma das abordagens 

consultadas ter em consideração as limitações e características tecnológicas, por um lado, associadas à infra-estrutura de 

suporte de uma aplicação de iTV, nomeadamente ao nível do middleware das STBs utilizadas; e, por outro lado, 

associadas ao suporte de exibição da interface, ou seja, o próprio Televisor. As abordagens consultadas têm apenas em 

consideração os factores humanos (características do envelhecimento humano) que interferem com o Design de 

interfaces para utilizadores seniores. Considera-se que tal não significa que estas abordagens sejam equivocadas. 

Significa antes que, no contexto tecnológico do presente trabalho de investigação — o contexto tecnológico de aplicações 

iTV — diversos resultados entre as abordagens consultadas carecem de verificação da sua aplicabilidade ao mesmo 

(confronto entre a revisão de literatura e as referidas dimensões tecnológicas do problema). Considerou-se, portanto, que 

a colmatação destas lacunas e o reconhecimento das oportunidades nelas contidas é um dos contributos científicos da 

presente Tese para o alargamento do conhecimento científico já disponível: num âmbito mais geral, para a problemática 

do Design de interfaces digitais para seniores; e num âmbito particular, para o problema específico do Design de 

interfaces para aplicações de iTV para seniores portugueses.  

 

De referir ainda que foram encontradas poucas considerações sobre o uso de animação nas transições entre páginas de 

uma interface. Não sendo propriamente uma lacuna, uma vez que existem pequenas menções a estas dimensões do 

Design de uma interface, considera-se que um contributo para esta matéria será enriquecedor, quer para o presente 

trabalho de investigação, quer para o conhecimento científico disponível sobre esta componente de uma interface.    

 

Outra oportunidade de investigação identificada foi o facto de nenhuma das abordagens consultadas ter realizado 

qualquer tipo de levantamento das limitações de espaço também impostas pelos elementos gráficos que tipicamente 

povoam uma emissão televisiva. Embora numa abordagem de Design de uma interface em que esta se sobreponha sobre 

a totalidade da emissão televisiva, este problema não se coloque; em abordagens em que a interface não ocupa a 

totalidade do ecrã, a convivência com estes elementos gráficos poderá ter de ser considerada. Nesta medida, a 

compreensão da localização mais comum destes elementos no ecrã e do espaço restante para a exibição de uma 

interface revelou-se pertinente.    
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Não foi, também, encontrada nenhuma referência à forma como se deverá comportar o focus dos itens interactivos de 

uma interface, quando o utilizador utiliza as teclas direccionais do telecomando e, em especial, quando a grelha de 

distribuição dos itens interactivos não obedece a uma lógica cartesiana. Uma vez que por vezes existem interfaces em 

que os seus itens interactivos não apresentam ao utilizador uma grelha cartesiana nas suas posições relativas,  

colocava-se a hipótese de que este factor poderia alterar as expectativas de comportamento/reacção do focus ao input do 

utilizador por meio do telecomando, principalmente para seniores. Portanto, esta era, também, uma oportunidade de 

investigação detectada, carecendo de averiguação. 

 

Perante as lacunas/oportunidades de investigação detectadas na revisão de literatura e perante a possibilidade de 

recolher dados na avaliação de uma interface em contexto real de uso — FT do projecto iNeighbour TV — optou-se por 

dirigir a investigação no sentido de se produzir um confronto entre: 

• O que é defendido na literatura, a propósito do Design de interfaces para seniores; 

• O que o software de authoring — middleware — da interface impõe, em termos de limitações ao Design de 

interfaces de iTV;  

• O que o hardware responsável pela gestão da exibição da interface no televisor impõe, em termos de limitações, 

ao Design de interfaces de iTV; 

• O que o suporte de exibição da interface — o televisor — impõe, em termos de limitações, ao Design de 

interfaces de iTV; 

• O que a emissão televisiva e seus elementos gráficos impõem, em termos de limitações, ao Design de interfaces 

de iTV; 

• Os dados recolhidos em FT. 

 

Resumindo, após a conclusão da revisão de literatura que suportou o presente enquadramento teórico, considerou-se 

necessário dar ao presente estudo o descrito rumo de investigação, conforme ilustrado na infografia da página seguinte: 
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Figura 9 - Representação do curso de investigação tomado após revisão de literatura 

 

 

É sobre as opções de investigação tomadas com base nas lições extraídas da revisão da literatura descrita no 

enquadramento teórico, a execução das tarefas antes enunciadas e a apresentação e análise dos dados recolhidos com 

as mesmas tarefas, que versarão os dois próximos capítulos. 

  

Confronto 
entre:

1. O que é defendido pela literatura

2. Limitações tecnológicas

3. Limitações do suporte

4. Limitações Emissão Televisiva

5. Avaliação iNeighbour TV em FT

Resultado



3.0
 LIMITAÇÕES IMPOSTAS AO 
 DESIGN DE INTERFACES ITV

 3.1. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO
 3.2. LEVANTAMENTO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO SOFTWARE E HARDWARE
 3.3. LEVANTAMENTO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO SUPORTE DE EXIBIÇÃO DA INTERFACE
 3.4. LEVANTAMENTO DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS ELEMENTOS GRÁFICOS DA EMISSÃO DE TV
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3.1. Introdução do capítulo 

O presente capítulo é dedicado à descrição do processo de levantamento de dados inerente ao esclarecimento das 

questões que se verificaram como não contempladas na revisão da literatura realizada. Neste contexto, o capítulo é 

orientado para a identificação das limitações impostas ao Design de interfaces de iTV: 

• Pelo software de authoring da interface e pelo hardware responsável pela exibição da interface no televisor;  

• Pelo suporte de exibição visual da interface — o Televisor; 

• Pelos elementos gráficos da emissão televisiva.  

 

Depois de brevemente introduzido o presente capítulo, descreve-se, a seguir o levantamento das limitações impostas ao 

Design de interfaces iTV pelo software (ao nível do authoring) e hardware (ao nível do processamento de dados).  

 

3.2. Levantamento das limitações impostas pelo software e hardware  

No que diz respeito às limitações tecnológicas que se impõem ao Design de interfaces de aplicações de iTV verificou-se 

que estas se relacionam com as características e limitações, por um lado, das soluções de middleware (software) 

disponíveis no mercado para o authoring e programação de aplicações de iTV e, por outro, das STBs que suportam o 

referido middleware e a aplicação de iTV em si. Antes de mais, a bem da correcta compreensão do leitor sobre o 

significado dos termos “middleware” e "STB" esclarece-se, a seguir, em que é que estes consistem especificamente. 

 

3.2.1. Set-top Box (STB) 

A STB é um equipamento físico ou aparelho de hardware que, na distribuição de um serviço de iTV, é colocado em casa 

dos clientes e disponibilizado aos mesmos pelo operador que distribui o serviço. Estes aparelhos podem ser vistos como 

uma espécie de computador que descodifica e converte dados digitais para um formato que pode ser exibido num ecrã de 

televisor. Adicionalmente, as STBs são compostas por diversos componentes de software que permitem que os clientes 

ou consumidores, a partir de sua casa, acedam a diferentes tipos de conteúdo digital (O’Driscoll, 2008, pp. 193-194) 

exibido num televisor. Logo considerou-se necessário estudar as limitações, ao nível de processamento de dados e de 

memória, que estes equipamentos impõem à edição e customização da interface. 

 

3.2.2. Middleware 

No contexto de uma aplicação de iTV o middleware actua como uma ponte entre o sistema operativo (Real-time Operating 

System - RTOS), instalado na STB, e as diversas funcionalidades instaladas e disponibilizadas aos clientes pelo serviço 

de iTV (O’Driscoll, 2008, p. 229). Esta camada de software é, assim, responsável pela gestão, edição e customização da 

interface (gráfica e de interacção) desenvolvida através do respectivo SDK (Software Development KIT)45. Logo 

considerou-se necessário o estudo das limitações, ao nível da edição e customização da interface, impostas pelas 

soluções de middleware disponíveis no mercado.  

 

                                                                 
45 O SDK é o ambiente de desenvolvimento de um aplicativo. Geralmente os SDKs são fornecidos pela empresa proprietária do middleware para que developers externos 
possam desenvolver as suas aplicações, ainda que dentro e de acordo com o padrão de desenvolvimento do middleware em questão.  
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3.2.3. Levantamento das principais soluções de middleware no mercado 

Não obstante o quadro de desenvolvimento tecnológico do use case (projecto iNeighbour TV) que permitiu ao investigador, 

por um lado, ter contacto com as diversas limitações com impacto no Design de interfaces para iTV e, por outro, avaliar no 

terreno as soluções preconizadas; estar já estabelecido, considerou-se relevante efectuar um levantamento das mais 

populares soluções de middleware disponíveis no mercado. O objectivo foi o de tentar esclarecer se o middleware 

adoptado no projecto iNeighbour TV — Microsoft MediaRoom (MMR) — do qual se poderiam analisar detalhadamente as 

respectivas limitações, gozava ou não, de uma taxa de penetração de mercado significativa, nomeadamente tendo em 

consideração as demais soluções concorrentes. Em função de uma pesquisa em linha realizada em meados de Setembro 

de 2011, em busca de plataformas de middleware para aplicações de iTV e seus respectivos providers, apresenta-se, a 

seguir, uma lista das que foram encontradas e que mais frequentemente são referidas: 

• Orca Interactive RIGHTv:  

 Produzida pela Orca interactive (http://www.orcainteractive.com/); 

• NDS MediaHighway: 

 Produzida pela NDS (http://www.nds.com); 

• Microsoft MediaRoom: 

 Produzida pela Microsoft (http://www.microsoft.com/mediaroom/)46; 

• OpenTV: 

 Produzida pela Nagra Kudelski  

 (http://www.nagra.com/dtv/products-and-solutions/client-technologies/opentv-middleware/); 

• Alcatel-Lucent MiViewTV: 

 Produzida pela Alcatel-Lucent (http://www.alcatel-lucent.com/); 

• Espial Evo: 

 Produzida pela Espial (http://www.espial.com/products/evo_client/); 

• SeaChange TV Platform: 

 Produzida pela SeaChange EMEA (http://www.seachangeemea.com/index.htm); 

• Thomson SmartVision TV: 

 Produzida pela Thomson (http://www.technicolor.com/); 

• UTStarcom RollingStream: 

 Produzida pela UTstarcom Inc. (http://www.utstar.com/column/3.aspx); 

 

Na continuação desta pesquisa, o investigador focou-se na análise dos middlewares especificamente utilizados por 

operadores de IPTV (Internet Protocol Television)47, não só por se considerar que esta tecnologia de transporte de sinal de 

televisão, atendendo às suas características de banda larga, potencia os principais desenvolvimentos de aplicações iTV 

                                                                 
46 Na altura em que este levantamento foi produzido a plataforma MediaRoom era produzida e comercializada pela Microsoft. No entanto, cerca de dois meses antes de a 
presente tese ser entregue para defesa (Abril de 2013), esta plataforma foi adquirida comercialmente pela Ericsson à Microsoft, tal como noticiado pela agência de informação 
noticiosa norte americana Bloomberg no seu sítio em linha no dia 08 de Abril de 2013 (Ewing, 2013). Apesar desta recente mudança de provider proprietário da plataforma 
optou-se por não alterar a sua designação no corpo de texto e continuar a nomear a mesma como Microsoft MediaRoom porque: i) com esta alteração não havia ainda 
suficiente informação nos media para se saber se a plataforma designar-se-ia, a partir dali, Ericsson MediaRoom ou se assumiria outra designação; ii) foi esta a versão da 
plataforma que foi utilizada no projecto iNeighbour TV e estudada na presente tese.  
47 O termo IPTV por vezes designa um serviço comercial de distribuição de serviços de Televisão interactiva paga. No entanto, no contexto da presente Tese este termo 
designa, em primeiro lugar, um dos possíveis modelos de iTV e, em segundo lugar, um modelo de iTV materializado numa aplicação digital que permite ao utilizador aceder a 
conteúdo multimédia e interactivo, a partir de um televisor, mas distribuindo-o por via de uma ligação de Internet de banda larga (Ibrahim, 2007, p. 521), ou seja, utilizando 
tecnologia e redes IP (Internet Protocol).  
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para seniores (Blackburn, Brownsell, Hawley, 2011), como pelo facto de, como referido, ser esta a infra-estrutura de rede 

que o projecto iNeighbour TV (que serviu de use case) utiliza (Cf. secção 1.6.2 pág. 11). 

 

Na altura a pesquisa foi suportada pela leitura de vários relatórios, sobre mercados e equipamentos para operadoras de 

IPTV, nomeadamente o realizado em Julho de 2009 pela Frost & Sullivan (http://www.frost.com), uma reputada empresa 

internacional nas áreas da consultadoria e estudos de mercado. Neste relatório era claro que, dos cinco grandes providers 

de middleware no mercado de IPTV a nível mundial (Frost & Sullivan, 2009, pp. 1-2), em primeiro lugar estava a Microsoft 

com 14.1% de quota de mercado; em segundo a Thomson com 12%; em terceiro a ZTE com 11.2%; em quarto lugar a 

Alcatel-Lucent com 10.5%; e em quinto a UTstarcom com 8.3%. No total estes providers de middleware abarcavam 56.1% 

do total do mercado mundial (idem). No entanto estes são dados que datavam de 2009 e, portanto, era conveniente 

verificar se o status quo de 2009 se mantinha. Segundo um relatório publicado em Outubro de 2011 pela Billing & OSS 

World Magazine48, uma revista britânica especializada em Telecomunicações da autoria de Tim McElligott — Editor Chefe 

da Virgo Publishing — a plataforma MMR havia conquistado a liderança entre as operadoras mundiais de serviços de 

IPTV, sendo até utilizada por operadoras de serviços de cabo (McElligott, 2011: p. 03). Esta liderança foi alcançada 

precisamente a partir do verão de 2009 (idem, p. 03). O que nitidamente converge com os dados apresentados pela Frost 

& Sullivan. Em 8 de Novembro de 2012, num artigo da Telecom Lead America, lê-se: 

“Microsoft’s Mediaroom IPTV platform leads IPTV middleware market with 23% share” (Telecom Lead, 2012) 

 

Comparando-se os dados de 2009 da Frost & Sullivan com os dados da Telecom Lead identifica-se uma clara tendência 

de crescimento. Apesar de todos os dados antes descritos não serem absolutos, eles indicíam uma tendência de 

preferência das operadoras pelo MMR. Mas esta tendência, embora não tão expressiva, é igualmente verificável a uma 

escala local, ou seja, no contexto dos operadores Portugueses. Dos três operadores portugueses que oferecem aos seus 

clientes serviços pagos de IPTV, duas utilizam o MMR (Vodafone e Meo) e uma utiliza o OrcaRight TV (Optimus Clix).  

 

Verificou-se, assim, que o MMR é no contexto da iTV, e em particular na variação tecnológica assente em IPTV, a solução 

de middleware mais relevante no mercado mundial de operadoras de serviços iTV assentes em redes IPTV.  

Acrescente-se que as razões apontadas por McElligott (2011) para este domínio de mercado revelam-se igualmente 

pertinentes para o presente estudo. Segundo o relatório de McElligott (2011), o sucesso da solução da Microsoft deve-se 

ao facto de este provider de middleware ter produzido uma versão scaled-down do MMR para servir mercados mais 

pequenos (p. 04). Com a ajuda de parceiros tecnológicos como a Alcatel-Lucent e a HP a Microsoft conseguiu reduzir o 

número de servidores necessários à distribuição do serviço em mercados pequenos. Era a primeira solução de 

middleware que, com apenas um servidor, era capaz de assegurar a distribuição do serviço a 100.000 STBs, ainda que 

fosse também "escalável" para assegurar, economicamente, o serviço a apenas 1000 STBs, se, assim, fosse necessário 

(idem). Logo, a Microsoft conseguiu baixar os custos de implementação do serviço para as operadoras de mercados mais 

pequenos, sem perder as capacidades e funcionalidades da versão original desta plataforma (idem). Esta escalabilidade 

do MMR, abriu novas oportunidades de negócio e a Microsoft aproveitou-se desta vantagem competitiva (idem). 

 

Tendo-se em conta, por um lado, que o público-alvo do presente estudo é o público sénior português e que este público, 

na sua grande maioria, aufere de valores de pensão médios que se cifram entre os 604 e 616  mensais, ou até menos 

                                                                 
48 http://www.billingoss.com 
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(Cf. pág. 18); e por outro que Portugal atravessava em 2011 um cenário de retracção económica profunda com 1.9% de 

retracção do PIB nacional (Banco de Portugal, 2011 pp. 95) e com expectativas de agravamento da situação em 2012 

(2.2%) (idem, p. 96) e nos anos seguintes; considera-se expectável que o poder de compra e consumo dos seniores 

portugueses também se contraia, progressivamente, para níveis ainda mais baixos do que os possibilitados com os 

valores médios de pensão que auferiam em 2011. Logo é também expectável que qualquer operador de 

telecomunicações que queira iniciar a distribuição de serviços de iTV para seniores, neste forte cenário de contracção 

económica, seja forçado a reduzir ao máximo os custos de adesão ao serviço para este se tornar comercialmente 

sustentável para o cliente, neste caso, sénior. Com estas circunstâncias sócio-económicas o MMR afigura-se como a 

escolha mais indicada e economicamente viável para as operadoras, dados os custos mais reduzidos antes mencionados 

por McElligott (2011).   

 

3.2.3.1. Conclusão - Solução de middleware mais relevante no mercado 

Apesar da dimensão do número de soluções de middleware, existentes no mercado iTV, não se coadunar com uma 

análise transversal às respectivas limitações tecnológicas, pelos dados apresentados e pelo contacto privilegiado do 

presente estudo com o projecto iNeighbour TV — que usou precisamente esta solução de middleware para o seu 

desenvolvimento — considera-se que a incidência nas limitações impostas pelo MMR é uma escolha adequada. 

Importa referir que os PODs que decorrem das limitações tecnológicas, associadas ao middleware estudado, podem ser 

extrapolados para outros ambientes tecnológicos nos quais se verifiquem o mesmo tipo de constrangimentos. 

 

Depois de determinada a principal solução de middleware a estudar, na secção seguinte descrevem-se as metodologias e 

instrumentos utilizados para se proceder ao estudo e levantamento das limitações impostas ao Design de interfaces de 

aplicações iTV pela tecnologia referente, tanto às STB como ao middleware antes identificado. 

 

3.2.4. Reformulação gráfica da interface da aplicação iNeighbour TV  

Antes da participação do presente estudo no projecto iNeighbour TV já a equipa de desenvolvimento do mesmo projecto 

tinha concebido uma solução de grafismo e interacção para a interface da respectiva aplicação. No entanto, esta solução 

apresentava diversas fragilidades e incoerências ao nível do seu grafismo e estrutura. As fragilidades condensavam-se, 

nomeadamente, na falta de coerência gráfica e cromática do Design dos ícones para o menu principal; no tratamento 

pouco cuidado dos elementos tipográficos (profusão de desalinhamentos); na falta de coerência gráfica entre diversos 

elementos que compõem a interface (uso de botões de contornos rectos quando outros elementos gráficos tinham cantos 

arredondados); e, por último, ao nível da estrutura do menu que era composto por um nível e precisava de ser distribuído 

por dois níveis.  

 

Perante as referidas fragilidades, e a manifesta necessidade de uma evolução e refinamento do grafismo da interface, 

estavam criadas as condições ideais para, em primeiro lugar, se proceder à elaboração de uma nova proposta de Design 

da interface e para, em segundo lugar, a partir da nova proposta, se proceder ao primeiro levantamento das limitações 

impostas ao Design de uma interface, quer pela plataforma de middleware, quer pela STB, adoptadas para o 

desenvolvimento da aplicação iNeighbour TV. 
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Foi então desenvolvida, a pedido dos coordenadores do projecto iNeighbour TV — os Professores Doutores Jorge Ferraz 

de Abreu e Pedro Almeida — livremente e sem consideração por qualquer tipo de restrição tecnológica, uma nova 

proposta de Design da interface. No entanto, esta nova proposta de Design teve de ser desenvolvida com base na 

primeira versão da interface, uma vez que a janela temporal, de que a equipa de developers dispunha para implementar 

alterações antes do FT programado para testar a aplicação junto de uma amostra do Público-alvo, era relativamente 

pequena. Portanto, a nova proposta de Design baseou-se no layout estrutural da primeira versão, tendo sido feita uma 

reformulação geral da iconografia utilizada, tanto formal como cromaticamente, sugerindo-se também correcções a 

problemas de alinhamentos, contrastes de cor e aparência/comportamento de itens interactivos quando activados ou 

seleccionados. Esta nova proposta materializou-se, então, num manual de normas desenhado para orientar a equipa de 

developers aquando da implementação da mesma (Figura 10).  

 

Figura 10 - Manual de Normas gráficas proposto à equipa de developers do projecto iNeighbour TV 

 

 

Este documento 49, que pode ser consultado numa versão downsized no Anexo 5 pág. 276, foi posteriormente apresentado à 

equipa de developers para ser feita a avaliação daquilo que, com a solução tecnológica de que dispunham50, seria ou não 

possível de ser implementado. A partir da apresentação do documento à equipa de development do iNeighbour TV, esta 

identificou na nova proposta, e através de uma pequena entrevista aplicada ao developer Ricardo Pinto51 os aspectos que 

não eram possíveis de serem implementados ou muito dificilmente seriam implementáveis. Paralelamente, o developer foi 

relatando e descrevendo as respectivas justificações para a inviabilidade dos aspectos da proposta que não eram 

                                                                 
49 Consultar ficheiro, entregue no DVD de anexos secundários entregue com a presente Tese, designado de Manual de Normas da interface iNeighbour TV.pdf 
50 O Microsoft MediaRoom. 
51 Consultar ficheiro, entregue no DVD de anexos secundários entregue com a presente Tese, designado Entrevista Ricardo Pinto.mp3.
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possíveis de implementar. Foram igualmente trocados alguns e-mails, posteriormente à entrevista aplicada a Ricardo 

Pinto, no sentido de se esclarecerem algumas dúvidas que surgiram no decurso da análise e interpretação dos dados 

recolhidos com a entrevista concedida. Refira-se, no entanto, que paralelamente ao desenvolvimento da nova proposta de 

Design, foi mantido algum contacto informal com dois elementos da equipa de development — João Afonso (JA) e, 

novamente, Ricardo Pinto (RP) — do projecto iNeighbour TV. Durante este contacto foram sendo apontadas algumas 

restrições tecnológicas que se impõem ao Design da interface que os referidos elementos da equipa foram relatando ao 

presente investigador. 

 

3.2.5. Limitações impostas pelas STBs e middleware ao Design de Interfaces iTV 

O primeiro grupo de limitações reportadas relaciona-se, em primeiro lugar, com o uso de tipografia (tamanho, famílias 

tipográficas, valores de entrelinhamento); e, em segundo lugar, com o uso de animação nos elementos gráficos da 

interface. Ambas encontram-se detalhadamente descritas a seguir.  

 

3.2.5.1. Tipografia 

A primeira limitação ou restrição, relativa ao uso de tipografia, refere-se à sua variável de tamanho. O middleware apenas 

permite o uso de tipografia com corpos situados no intervalo de valores situados entre os 16 píxeis (12 pts52) — tamanho 

mínimo — e os 38 píxeis (29 pts53) — tamanho máximo. A esta limitação acrescenta-se, ainda, que o incremento destes 

valores em píxeis54 é apenas possível em números pares. O middleware da STB não permite o incremento em valores 

ímpares entre o referido intervalo de valores. 

 

A segunda limitação ou restrição, relativa ao uso de tipografia, refere-se à variável de escolha de família tipográfica ou 

escolha de fonte. O middleware da STB apenas suporta uma única fonte — a Segoe TV — fonte esta nativamente 

instalada no sistema. Não há a possibilidade de os designers instalarem fontes alheias ao middleware instalado na STB e 

de, assim, se utilizarem diferentes fontes para diferentes elementos da interface.  

 

Figura 11 - Família tipográfica Segoe TV instalada no middleware MMR da STB 

 

 

Acrescenta-se ainda que a família tipográfica instalada e disponibilizada pelo middleware é apenas constituída por quatro 

variantes de peso e inclinação — Regular, Bold, Italic e Bold Italic. 

 

                                                                 
52 Conversão obtida a partir da seguinte fonte: http://reedDesign.co.uk/test/points-pixels.html 
53 Conversão obtida a partir da seguinte fonte: http://reedDesign.co.uk/test/points-pixels.html
54 No middleware em causa o incremento do tamanho da tiopografia utiliza como unidade de medida o píxel (px) e não o ponto (pt).
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A terceira limitação ou restrição relativa ao uso de tipografia refere-se à variável entrelinhamento. O middleware da STB 

não permite o controlo dos seus valores. Ou seja, não permite que os designers definam se querem que a distância entre 

linhas de texto seja de um valor maior ou menor. O valor é fixo e não editável. 

3.2.5.2. Animação de elementos gráficos da interface 

A animação de elementos gráficos e de partes da interface é possível com o middleware instalado na STB. No entanto, 

existe uma pequena limitação digna de registo e que diz respeito ao uso de uma propriedade do movimento tipicamente 

designada de Ease in e Ease out. Esta propriedade é a aceleração e desaceleração, respectivamente, do movimento de 

um elemento visual ou gráfico da interface. Segundo RP, não é possível, nativamente com o middleware instalado na STB, 

implementar e controlar este tipo de variável da animação. Apesar de esta ser possível recorrendo-se a um Ad On de 

JavaScript, tal solução é de evitar uma vez que tal representará um peso acrescido de processamento de dados para a 

STB, facto que não é desejável dadas as limitações ao nível da capacidade de processamento de dados pela sua 

memória.    

  

Depois de descrito o primeiro grupo de limitações impostas pela tecnologia ao Design das interfaces iTV, parte-se, agora, 

para o segundo grupo de limitações que, resumidamente, se listam a seguir: 

• Limitados níveis de carga da memória da STB para processar dados; 

• Limitação do número de elementos e imagens exibidos por página; 

• Limitação do grau de customização gráfica dos recursos do middleware; 

• Limitações ao nível das animações de menu; 

• Limitações ao nível do reforço do focus em áreas interactivas que não botões; 

• Design de funcionalidades solitárias da aplicação. 

 

Estas foram identificadas a partir de uma entrevista a RP onde este developer identificou na nova proposta de Design da 

interface para a aplicação iNeighbour TV, os aspectos que não são possíveis de implementar e os que causam problemas 

ao funcionamento da aplicação com a solução tecnológica adoptada (STB e middleware), apontando as respectivas 

justificações para a sua inviabilidade. São também incluídas considerações e descrições que RP, posteriormente à 

entrevista, concedeu por e-mail no sentido do esclarecimento de algumas dúvidas decorrentes da análise da referida 

entrevista. Uma vez que se expõem aqui os dados e constatações extraídas de uma entrevista gravada em áudio, as 

referências no corpo de texto são tratadas com um formato Timecode. Isto significa que, em vez de se referir o número de 

página, inserem-se as iniciais TC (Timecode) e o respectivo momento no tempo em que determinado facto se encontra 

relatado no ficheiro de áudio gravado55. A formatação da referência em corpo de texto segue, assim, o seguinte modelo: 

(autor, data, TC: min.:seg. - min.:seg.) 

 

3.2.5.3. Limitados níveis de carga da memória da STB para processar dados 

O principal problema que se colocou aos developers na implementação da aplicação proposta de interface, que lhes foi 

apresentada para a aplicação iNeighbour TV, concentrou-se na gestão das limitações da capacidade de processamento 

de dados impostas pela memória da STB. Por sua vez, a STB também impõe limitações de renderização e de 

                                                                 
55 Consultar ficheiro, entregue em DVD de anexos secundários entregue com a presente Tese, designado de Entrevista Ricardo Pinto.mp3
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processamento de dados ao middleware que vai correr a aplicação do iNeighbour TV, havendo limites específicos para 

estas capacidades.   

 

Segundo RP, com a STB e middleware adoptados para o desenvolvimento da aplicação, os níveis de carga da memória 

são seguros até 200 pontos (RP, 2011, TC: 4:10 – 4:30). Até este valor RP afirma que a aplicação vai carregar em todas 

as situações (RP, 2011, TC: 4:00 - 4:30). Apesar de não saber indicar qual o valor correspondente em Megabytes aos 200 

pontos mencionados, RP afirma que é manifestamente pouco (RP, 2011, TC: 10:00 - 10:30) para a gestão de todos os 

recursos implicados no funcionamento e renderização de uma aplicação como a do iNeighbour TV. Estes 200 pontos de 

nível de carga por página da interface terão de ser distribuídos pela gestão, em memória da STB, quer das imagens que 

compõem a interface exibida (conjunto de imagens de iconografia, setas, fundos, logótipos e avatars), quer pelas acções e 

eventos programados para o controlo e funcionamento da aplicação e sua interface (RP, 2011, TC: 4:30 – 5:00). Portanto, 

esta questão das limitações do nível de carga a que a memória da STB pode, ou não, estar sujeita vai ter implicações e 

limitar algumas decisões de Design como as que se descrevem a seguir. 

 

3.2.5.4. Limitação do número de elementos e imagens exibidos por página 

Uma das limitações gerais descritas por RP relaciona-se com a gestão do número de elementos gráficos e imagens 

presentes por cada página da aplicação. Verificou-se que é desejável que o número destes elementos seja limitado. E isto 

porque a capacidade de processamento da STB em causa é, também, limitada. E sendo limitada nas suas capacidade de 

renderização de dados, quanto maior for a quantidade de dados pior será o desempenho da aplicação em termos de 

tempos de resposta e em termos de gestão dos recursos necessários ao funcionamento da mesma. 

 

Esta questão torna-se particularmente importante em itens interactivos, como os botões de um menu, onde cada botão 

tem pelo menos dois estados. Um estado em focus – corresponde à aparência visual do botão quando este se encontra 

seleccionado — e outro estado sem focus — corresponde à aparência do botão quando este não está seleccionado. Na 

nova proposta de Design da interface, um dos aspectos que havia sido repensado era precisamente toda a iconografia 

dos menus principal (primeiro nível) e secundário (segundo nível). Na nova solução de Design de iconografia proposta os 

ícones dos botões de menu eram diferenciados no seu estado pela saturação da cor, pelo tamanho e pelo acrescento de 

uma barra horizontal de reforço visual do estado, tal como é visível na Figura 12 e descrito a seguir: 

 

Figura 12 - Aparência dos ícones nos estados em focus (esq.) e sem focus (dir.) 

 

 

• Em focus: 

o Cor com a saturação máxima – 100%; 

o Exibição de uma barra horizontal superior à cor do ícone; 

o Tamanho maior (no caso dos do menu principal ou de primeiro nível. Nos de segundo nível não havia 

diferença de tamanho entre estados). 
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• Sem focus: 

o Cor com saturação rebaixada – escurecida; 

o Ausência da barra horizontal superior; 

o Tamanho pequeno (no caso dos do menu principal ou de primeiro nível. Nos de segundo nível não 

havia diferença de tamanho entre estados). 

 

Em termos de implementação, à data da entrevista a RP, esta solução não havia sido totalmente implementada da forma 

proposta e aqui descrita, tal como era enunciada no Manual de Normas entregue à equipa de development do iNeighbour 

TV. Os botões, e sua respectiva iconografia, eram exibidos, no estado sem focus, de uma forma muito aproximada à que 

havia sido proposta. Já no estado com focus o mesmo não se verificava. A barra horizontal superior havia sido suprimida. 

Perante esta supressão questionou-se RP sobre a razão para a mesma. Segundo o developer a supressão feita devia-se 

ao método de implementação do comportamento dos botões. Porque para se implementar uma solução de 

comportamento como a que havia sido proposta esta seria apenas possível recorrendo-se a um método em que, para 

cada botão estariam associadas duas imagens que teriam de ser guardadas em memória: uma imagem para o estado em 

focus e outra para o oposto. Ao inverso, o que a equipa havia efectivamente decidido e implementado, era um método em 

que usavam uma mesma imagem para os dois estados do botão, criando a diferença entre os dois estados pela simples 

gestão dos valores do alpha (transparência) da imagem inicial. Com esta estratégia RP afirma que havia ganhos 

acrescidos em termos de tempos de carregamento das páginas e em termos de pesos em memória, para gestão do 

comportamento dos botões. Caso contrário, a aplicação teria de carregar, para cada botão em simultâneo, duas imagens 

e teriam de ser associadas a cada botão duas acções específicas. Isto para que a aplicação fosse capaz, posteriormente, 

de gerir o evento de troca. Ou seja, de trocar a imagem associada ao estado em focus, guardada em memória, pela 

imagem associada ao estado sem focus. Tal traduzir-se-ia tudo em demasiadas acções que a aplicação teria de 

renderizar (RP, 2011, TC: 1:20 – 2:20)56.  

 

Caso não se usem os recursos disponíveis no SDK (os quais não podem ser customizados), as limitações de 

processamento de dados da STB e a solução que foi encontrada, pela equipa de development do iNeighbour TV, 

sugerem o seguinte: 

• Em relação a estados de itens interactivos é desejável que se encontrem soluções gráficas em que, de um 

estado para o outro, não exista a omissão ou acrescento de um elemento gráfico, como por exemplo uma barra 

superior que num estado está presente e noutro não. Este tipo de comportamentos de botões obriga a métodos 

de implementação que sobrecarregam as tarefas de processamento de dados da aplicação e podem 

comprometer o seu desempenho;   

• Pelas mesmas razões são de evitar comportamentos de botões em que, de um estado para o outro, estes não 

mudem de cor e de polaridade do contraste, mesmo que a inversão de polaridade seja acompanhada de uma 

diminuição da saturação de cor. Comportamentos como os descritos obrigam ao armazenamento e 

renderização em memória de duas imagens diferentes. E como já verificado, com base nas justificações de RP, 

tal não é desejável; 

                                                                 
56 Mais tarde, e na fase de FT, os botões interactivos dos menus utilizavam no estado em focus outro elemento gráfico para além do ícone em si, ou seja, duas setas laterais 
que indicavam ao utilizador os sentidos de deslocação possível do focus num dado momento. No entanto, esta opção só foi adoptada porque este elemento acrescido, ao 
contrário da barra horizontal inicialmente proposta, fazia parte dos elementos gráficos disponíveis no SDK do middleware. E, como tal, o seu acrescento não comportava, 
segundo a equipa de development do projecto iNeighbour TV, peso acrescido de processamento e renderização da interface para a STB. 
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• É desejável que, caso não se utilizem os recursos do SDK, se reduza o número de estados de um item 

interactivo. A implementação de mais de dois estados (activo, seleccionado e não seleccionado)57 inviabiliza a 

diferenciação entre estados com variações de transparência de uma única imagem. Tal pode implicar o uso de 

pelo menos duas imagens diferentes, o que não é de todo desejável dado o acréscimo de dados a serem 

processados pela STB. 

 

3.2.5.5. Limitação do grau de customização gráfica dos recursos do middleware 

Outra limitação imposta pela tecnologia ao Design da interface está relacionada, segundo RP, com a customização 

gráfica de elementos como itens interactivos de menu, itens de lista interactivos e filtros. Uma vez que há limitações na 

STB adoptada, nas capacidades de processamento e renderização de dados, é necessário reduzir ao máximo o número 

de imagens utilizadas para se reduzir o nível de carga a que a memória da STB fica sujeita para evitar posteriores falhas 

de funcionamento da aplicação.  

 

Uma, entre muitas das formas, que RP e o resto da equipa de development encontraram para aliviar a carga de 

processamento imposta sobre a memória da STB, foi não customizando, ou customizando parcialmente (customizaram-

se as cores mas não as formas) alguns dos elementos gráficos da interface. A customização total implica, segundo RP, o 

uso de imagens acrescidas (RP, 2011, TC: 11:30 - 12:00). Logo era necessário evitar a customização total de todos os 

elementos gráficos da interface. Assim, apenas alguns itens interactivos mais importantes, como os botões do menu, 

foram totalmente customizados. Para os itens que foram parcialmente customizados na sua aparência (filtros, itens de 

lista e botões) foi utilizado o pacote de recursos base (RP, 2011, TC: 12:00 - 13:00) incluídos nativamente e préviamente 

construídos (built in) no SDK do middleware.  

 

Segundo RP, o SDK do MMR disponibiliza aos developers três tipos principais de controlos Built in: os controlos de 

interacção, como por exemplo, os TV Buttons; animações, como por exemplo as TV Animations; e as acções a associar 

aos primeiros e que se designam de TV Actions58.  

 

No entanto, apesar de este pacote de recursos permitir implementar, na aplicação, uma interface, nem todos os 

elementos built in antes referidos são customizáveis sem que tal implique um aumento do peso dos mesmos na 

memória59. Por exemplo, ao descrever porque é que alguns botões não foram implementados com cantos arredondados 

(conforme proposto no ReDesign da interface), mas antes com cantos rectos, RP explicou que estes e o seu 

comportamento foram implementados recorrendo-se a painéis (formas com cantos rectos) e TV buttons, ambos recursos 

disponibilizados pela Build. Em relação aos painéis, estes são recursos visuais (formas) com cantos rectos que não 

podem ser customizados para terem cantos arredondados, embora RP refira que se podem editar as cores (RP, 2001: 

TC: 10:30 - 13:00). Já em relação aos TV Buttons estes são recursos com variáveis já "carregadas"60, associadas a 

eventos e propriedades destes elementos que, quer sejam manipuladas ou não, representam pesos ou cargas muito 

semelhantes para a memória da STB (RP, 2001, TC: 10:30 - 13:00). Portanto, todas as soluções formais de Design (pelo 
                                                                 
57 Há itens interactivos, como por exemplo, itens de menu que, para além dos estados em focus e sem focus, podem ter de exibir o estado activo. Este estado corresponde à 
sinalização de que um ítem, independentemente de estar seleccionado ou não, está já aberto na interface. Ou seja, os conteúdos ou área ao qual esse item dá acesso já se 
encontram abertos na interface.  
58 Dados fornecidos por e-mail por Ricardo Pinto. 
59 Dados fornecidos por e-mail por Ricardo Pinto. 
60 Variáveis já carregadas são variáveis previamente definidas de um determinado objecto interactivo.
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menos no que diz respeito ao caso da plataforma de middleware em causa), que impliquem uma maior customização do 

que aquela permitída de raíz pelo middleware, vão criar problemas à gestão dos recursos da memória. Tal como RP 

afirma: "É um acréscimo!" (RP, 2011, TC: 13:00 - 13:30). Portanto, muitas soluções gráficas apresentadas no ReDesign 

da interface foram abandonadas. Foi o caso, por exemplo, dos botões com cantos arredondados e das formas dos 

selectores no calendário e checkboxes da escolha de interesses de perfil, como marcado na Figura 13: 

 

Figura 13 - Elementos gráficos com cantos redondos que foram implementados com cantos rectos 

 

 

A questão dos cantos arredondados é também aplicável às imagens de avatars de utilizador, ainda que por razões 

diferentes das apontadas para os botões e para a barra de suporte dos botões do segundo nível de menu. Enquanto nos 

segundos as razões prendiam-se com o uso de recursos já disponibilizados pelo middleware, recursos esses que têm 

limitações de customização, nos primeiros as razões para a queda da opção dos cantos arredondados prendiam-se com a 

já referida necessidade de redução do uso de imagens na interface. A única forma de se implementar essa característica 

era através do uso de uma máscara com um alpha channel conforme ilustrado no esquema da Figura 14:  

 

Figura 14 - Recursos necessários à implementação de uma imagem de avatar com cantos arredondados 

 

 

Ou seja, uma imagem em formato PNG com transparência que delimitasse uma máscara de cantos redondos debaixo da 

qual surgiria a imagem (RP, 2011, TC: 26:00 - 27:00). No entanto esta solução comportava igualmente o problema do 

acréscimo de nível de carga exercido sobre a memória. Porque para exibir a imagem do avatar do utilizador com os 

cantos arredondados a aplicação teria de renderizar duas imagens, ou seja, a imagem original em si e a imagem que 

serviria de máscara à primeira. Tal significaria o dobro da carga exigida sobre a memória da STB para renderizar a 

exibição na interface da imagem do avatar. Esta duplicação de nível de carga tornar-se-ia ainda mais excessiva, tal como 
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RP refere, em páginas da interface que exibem ao utilizador listas de outros utilizadores, e consequentemente dos avatars 

destes (RP, 2011, TC: 27:00 - 27:30), como o exemplo da Figura 15: 

 

Figura 15 - Página de lista de convites onde é exibido o avatar dos responsáveis pelos convites enviados  

 

 

No caso da figura anterior, só para a exibição das imagens de avatars de outros utilizadores, fora os demais elementos 

gráficos da interface, haveria oito imagens ao todo. Tal nível de carga, perante as limitações da STB, seriam 

incomportáveis para a aplicação. Por todas as razões antes enunciadas as imagens de avatars dos utilizadores não 

podiam ter cantos redondos. Portanto, esta opção foi também abandonada. 

 

3.2.5.6. Limitações ao nível das animações de menu 

No que diz respeito à inclusão de animação ou deslocação no ecrã de elementos internos — os vários botões — do menu 

verificou-se, que estes aspectos e suas variáveis — por exemplo a velocidade de deslocamento ou da animação — estão 

relativamente fechadas na sua customização. Tal acontece porque o menu construído para o iNeighbour TV utiliza um 

dos controlos built in disponibilizados no SDK (RP, 2011, TC: 18:00 - 19:00). Citando RP:  

"(...) esse controlo tu só dizes: cria-me um controlo deste tipo, adiciona-me a esse controlo x botões e já sabes 

que eles vão ficar naquela disposição e que tu ao andares de um para o outro ele vai fazer aquela animação 

com o outro" (RP, 2011, TC: 39:30 - 40:00).  

 

Apesar de RP referir, mais tarde, que é sempre possível customizar todos os aspectos da interface, abdicando do uso de 

recursos built in como o controlo antes referido, tal implica que se tenha de montar tudo manualmente e renderizar acções 

de programação acrescidas para se obter um determinado resultado mais personalizado. Uma solução como esta, pela 

renderização avultada de recursos implicada, representa peso ou carga acrescida para a memória da STB. E o problema 

é justamente esse. Porque, enquanto numa solução totalmente customizada pode-se ter um nível de carga de 30 pontos 

sobre a memória da STB, com o recurso ao controlo built in, tal representará uma carga de 10 pontos61 (RP, 2011, TC: 

                                                                 
61 Estes valores não são valores absolutos. São valores indicativos dados por RP a título da ilustração da diferença entre a opção por uma solução em detrimento da outra.



 

 93 

20:30 - 21:00). Uma vez que carga acrescida não é desejável, dadas as limitações de memória da STB, a equipa de 

developers adoptou o controlo built in para o menu da aplicação iNeighbour TV. 

 

Mas voltando novamente à variável "velocidade de animação ou de deslocamento" esta é justamente uma das variáveis 

do controlo built in utilizado que, segundo RP, não pode ser alterada ou controlada (RP, 2011, TC: 18:00 - 18:30). Não se 

consegue alterar a velocidade a que o controlo demora a fazer o deslocamento dos botões do menu porque a animação 

está predefinida no controlo e não é customizável (RP, 2011, TC: 39:30 - 40:00). Mas as limitações de customização do 

deslocamento dos elementos deste controlo não se ficam pela referida variável - as próprias setas laterais, nativamente 

embebidas no controlo utilizado são só de indicação horizontal (RP, 2011, TC: 19:30 - 20:00), o que claramente evidencia 

as limitações de customização impostas pelo mesmo.  

 

3.2.5.7. Limitações do reforço do focus em áreas interactivas que não botões 

Outra limitação verificada e imposta ao Design da interface, decorrente, também, das limitações da STB e do Middleware 

adoptados para o projecto iNeighbour TV, relaciona-se com as diferenças de estado de outros itens interactivos da 

interface, que não os botões, como as áreas de conteúdo interactivas que em si mesmas possuem outros subitens 

interactivos. Estas áreas de conteúdos interactivas são áreas da interface onde o utilizador é confrontado com informação 

escrita e visual mas onde é também convidado a tomar opções de interacção com a interface. Estas opções permitem que 

o utilizador navegue por todo o conteúdo disponível na aplicação, como se pode ver no exemplo da Figura 16 onde se 

vêm essas áreas integradas e separadas da interface, tanto seleccionadas como não seleccionadas: 

 

Figura 16 - Indicação na interface dos reforços de focus em áreas interactivas que não botões 

 
 

Uma vez que estas áreas de conteúdos iriam conter outros subitens interactivos independentes — como, por exemplo, os 

botões que se vêm na Figura 16 Editar o meu perfil ou ainda as listas horizontais dos Tem 45 amigos — sentiu-se a 

necessidade de reforçar visualmente a diferença entre o estado em focus (seleccionada) e o estado sem focus (não 

seleccionada) destas áreas. Esta necessidade derivou do facto de a interface exibir ao utilizador, por vezes, mais do que 

uma destas áreas, como visível na anterior figura. Inicialmente a equipa de developers havia implementado uma solução 

onde a passagem do focus de uma área para outra imediatamente a seguir ou anterior — como por exemplo a passagem 

da área que exibe a lista horizontal de aptidões do utilizador para a área que exibe a lista horizontal dos amigos do 

utilizador (Figura 16) — não era visualmente marcada. Quando o utilizador navegava com o telecomando por entre os 
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subitens de cada área interactiva o focus saltava directamente de botão para botão, independentemente da área onde 

este se encontrasse. Por isso, foi proposta uma solução gráfica de reforço visual da localização do focus por área que 

passava por incluir duas barras de cor horizontais nos extremos superior e inferior de cada uma das referidas áreas.  

 

Tal solução viria a revelar-se tecnologicamente, não impossível, mas inviável no contexto, tanto das limitações da STB e 

middleware, como no contexto de um requisito de Design apresentado pelos coordenadores do projecto à equipa de 

development. Este requisito condensava-se na necessidade de existir algum grau de transparência nestes elementos da 

interface por forma a minimizar-se a disrupção provocada pela sobreposição desta à emissão televisiva (RP, 2011, TC: 

15:00 - 15:30). Segundo RP, haveria duas formas de implementar esta solução. A primeira seria recorrendo a dois dos 

chamados painéis disponibilizados pela Build do middleware sobrepostos. Um, o que ficaria por baixo, seria da cor das 

barrinhas horizontais dos extremos. Já o que ficaria sobreposto ao primeiro seria preto, mas ligeiramente menos comprido 

do que o primeiro e centrado em relação ao mesmo. Isto permitiria que visualmente se vissem as duas barras nos 

extremos das áreas (RP, 2011, TC: 15:00 - 15:30) conforme a Figura 17:  

 

Figura 17 - Recursos de implementação de reforços de focus em áreas interactivas que não botões - Solução nº1 

 

 

No entanto, esta solução inviabilizaria o requisito que fora imposto à equipa de development relativamente à necessária 

transparência para estas áreas pois, para funcionar, os painéis não podiam ter transparência (RP, 2011, TC: 15:30 - 

16:00). Teriam de ser totalmente opacos. Por outro lado, esta solução, apesar de não obrigar à introdução de novas 

imagens, obrigava ao uso de dois painéis para cada área, o que correspondia, no fundo, a duplicar os recursos antes 

utilizados apenas para criar este reforço visual do focus destas áreas. Para RP o ganho do reforço visual conseguido não 

compensava o acréscimo de carga implicada para a memória da STB (RP, 2011, TC: 15:30 - 16:00). Logo a equipa optou 

por não adoptar esta solução. 

 

A segunda solução descrita por RP passava pelo uso de imagens em vez de painéis da Build. Mas uma vez que estas 

áreas da interface incluem no seu interior botões interactivos e sempre mais do que um, esta solução implicaria que 

tivessem de ser usadas várias imagens por cada botão diferente, cada uma correspondendo a cada estado do botão62 (RP, 

2011, TC: 16:30 - 16:30), tal como ilustrado nas três imagens da Figura 18: 

• Imagem lado esquerdo:  

 Botão sem focus mas área que o contêm em focus (com as barras horizontais); 

                                                                 
62 Atendendo a esta lógica de funcionamento, foi acrescentado a esta lista mais um estado do conjunto formado pela imagem da área e dos botões, ambos sem focus, estado 
este que se subentende como necessário para implementar o comportamento visual dos botões e da área que os contêm, pelas explicações apresentadas por RP.    
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• Imagem ao centro: 

 Botão em focus e área que o contêm também em focus (com as barras horizontais);  

• Imagem lado direito:  

 Botão e área sem focus (sem as barras horizontais). O focus está noutra área e num botão de outra 

 área. 

 

Figura 18 - Recursos de implementação de reforços de focus em áreas interactivas que não botões - Solução nº2 

 

 

Ou seja, isto significaria que por cada área que contivesse botões, para se implementarem as barras de marcação do 

focus presente nessa área, teríamos a multiplicação das imagens necessárias ao comportamento pretendido. O que não é 

de todo desejável devido às limitações tecnológicas de memória da STB já descritas. Há páginas da interface, como o 

exemplo da Figura 19, em que são exibidas, simultâneamente, três áreas interactivas que não botões. Cada uma contém 

entre um a quatro botões ou itens interactivos. É o caso da área dos amigos do utilizador, na Figura 19 designada de 

"Amigos de Eduardo". 

   

Figura 19 - Página de perfil de um utilizador da aplicação iNeighbour TV  

 
 

A solução antes descrita, pelo enorme somatório de imagens e carga para memória da STB que implicaria, é inviável. E 

isto sem contar com a carga acrescida que também teria de ser disponibilizada em memória para renderizar as acções de 

troca da imagem em função do evento de estado ou comportamento de cada botão (RP, 2011, TC: 16:30 - 16:30). 
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3.2.5.8. Design de funcionalidades solitárias da aplicação 

No final da entrevista a RP este referiu um aspecto da interface que não fora implementado da mesma forma como havia 

sido proposto no ReDesign da interface e que, inicialmente, parecia irrelevante para o levantamento que se pretendia aqui 

fazer das limitações tecnológicas impostas ao Design de interfaces de iTV. O que estava em causa era o facto de uma 

funcionalidade, de chamadas telefónicas prevista para integrar a aplicação iNeighbour TV, não estar embebida no layout 

da interface. Segundo RP, esta funcionalidade surgiria no ecrã separada e isolada da restante interface. Tal opção não 

fora tomada aleatoriamente. Estava antes relacionada com uma necessidade funcional que estava relacionada com as 

capacidades de memória da STB. Uma vez que a aplicação iNeighbour TV é uma aplicação de Televisão a equipa 

considerou preferível separar a funcionalidade do resto da interface para não obrigar o middleware e a STB a carregar a 

interface toda da aplicação quando só é preciso atender uma chamada (RP, 2011, TC: 47:00 - 48:00). Portanto, optou-se 

por uma solução de janela de pop-up isolada que, ao não carregar a página da interface na totalidade mas apenas o 

módulo de atendimento de chamadas, representou uma grande poupança de recursos de carga à STB.  

 

Com este tipo de estratégia evidencia-se a necessidade contínua de gerir com muito cuidado os níveis de carga a que a 

STB fica sujeita. E infere-se, também, que, sempre que possível, é desejável, isolar algumas funcionalidades que podem 

funcionar isoladamente do resto da interface da aplicação, para, assim, se pouparem recursos de processamento de 

dados à STB.  

 

3.2.5.9. Resumo de limitações impostas pelas STBs e middleware 

De uma forma geral verificou-se que tanto a STB como a solução tecnológica mais utilizada para implementar e desenhar 

a interface, de uma aplicação de iTV, impõem ao seu Design uma série de limitações que restringem as soluções gráficas 

e interactivas que podem ser adoptadas sem se comprometer o normal funcionamento da aplicação. Essencialmente, as 

restrições discutidas e apresentadas na anterior secção obrigam a alguma simplificação gráfico-interactiva das interfaces. 

É desejável que se reduzam os elementos gráficos e itens interactivos, tanto no seu número como nos seus 

comportamentos e estados, meramente ao mínimo essencial para que os utilizadores sejam capazes de interagir 

eficazmente com a aplicação. 

 

A seguir resume-se, conclusivamente, com base na discussão apresentada na anterior secção, o levantamento de 

limitações que a tecnologia impõe ao Design da Interface de uma aplicação de iTV.   

 

:: Limitações gerais 

• Níveis de carga para processamento de dados pela STB baixos e que têm de ser distribuídos e divididos pela 

gestão em memória das imagens que compõem a interface e pelas acções e eventos programados para 

controlar o funcionamento da aplicação e da sua interface; 

• A STB suporta eficazmente a exibição de poucos elementos gráficos por página. Uma vez que as STBs 

adoptadas podem ter grandes limitações nas suas capacidades de processamento e renderização de dados, é 

necessário reduzir ao máximo o número de imagens utilizadas por página da aplicação para se reduzir o nível 

de carga a que a memória da STB fica sujeita, evitando-se, assim, posteriores falhas de funcionamento da 

aplicação. 
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:: Limitações de Tipografia  

• Tamanhos entre os 16 píxeis (12 pts) e os 38 píxeis (29 pts) e incrementos de tamanhos pares; 

• Não suporta instalação de fontes. Só permite a utilização da fonte de sistema - Segoe TV - nas suas variantes 

de peso e inclinação Regular, Bold, Regular Italic e Bold Italic;  

• Não permite editar entrelinhamentos. O valor é fixo. 

 

:: Limitações do comportamento do Focus de itens interactivos  

• Em relação a estados de itens interactivos é desejável que se encontrem soluções gráficas em que, de um 

estado para o outro, não exista a omissão ou acrescento de um elemento gráfico, como por exemplo uma barra 

superior que num estado está presente e noutro não. Este tipo de comportamentos de botões obriga a métodos 

de implementação que sobrecarregam as tarefas de processamento de dados da aplicação e podem 

comprometer o desempenho da aplicação;   

• Pelas mesmas razões são de evitar comportamentos em que, de um estado para o outro, os botões mudem de 

cor e de polaridade do contraste, mesmo que a inversão de polaridade seja acompanhada de uma baixa de 

saturação de cor. Comportamentos como os descritos obrigam ao armazenamento e renderização em memória 

de duas imagens diferentes. E como já antes verificado, tal não é desejável; 

• É desejável que se reduza o número de estados de um item interactivo. Para se implementarem três estados 

(activo, seleccionado e não seleccionado) dificulta-se a diferenciação entre estados com variações de uma 

única imagem. Tal pode implicar o uso de pelo menos duas imagens diferentes, o que não é desejável dado o 

acréscimo de dados a serem processados pela STB; 

• Apesar de ser possível a sua implementação é, também, de se evitar o uso de reforços visuais de focus entre 

áreas de conteúdos interactivas seleccionadas e o mesmo tipo de áreas não seleccionadas. Criar este tipo de 

diferenças visuais, paralelamente às diferenças visuais dos estados dos seus subitens interactivos, acarreta o 

uso de mais imagens ou de mais recursos built in do SDK, o que acresce uma maior carga sobre a memória da 

STB.  

 

:: Limitações de customização visual de elementos e itens da interface  

• Apesar de ser possível a customização total, quer do comportamento de itens interactivos (como botões, filtros e 

itens de lista), quer da aparência de elementos gráficos, para se evitar excessos de carga sobre a memória da 

STB não é aconselhável que tal seja feito. É antes aconselhável que se utilizem os recursos base incluídos no 

SDK do middleware, recursos estes que permitem algum grau de customização mas não na totalidade; 

• As limitações de customização do Design estão essencialmente concentradas nos aspectos formais (forma) dos 

elementos gráficos e dos itens interactivos utilizados nas interfaces. Se para se aliviarem os níveis de carga 

necessária à gestão da STB for necessário recorrer aos recursos built in do SDK, como os Painéis e os TV 

Buttons, para graficamente (formas rectângulares) construir os elementos da interface, não será possível ter 

cantos redondos ou com outra forma que não cantos rectos uma vez que estes são nativamente rectangulares e 

essa variável não é editável. Fundos, botões, imagens, imagens de avatars e listas de itens interactivos que 

utilizem Painéis e TV Buttons terão de ser rectangulares e de cantos rectos.  
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:: Limitações das transições entre páginas da interface e entre itens de menu 

• Uma limitação associada às transições animadas entre páginas da interface está relacionada com a atribuição à 

animação das transições entre páginas da interface de propriedades de aceleração e desaceleração do 

movimento. Sem aumentar os níveis de carga da STB não é possível implementar propriedades de Ease na 

transição animada o que não é de tdo desejável;  

• Nas animações dos elementos internos dos menus não é possível controlar as suas variáveis de movimento 

como a velocidade, orientação da deslocação (só permite deslocações no sentido horizontal) e ainda o ease. 

Todas estas variáveis não são customizáveis com o uso dos controlos built in do SDK que permitem 

implementar o menu e cuja utilização não acarreta carga acrescida para a memória da STB.  

 

3.3. Levantamento das limitações impostas pelo suporte de exibição da interface  

Na presente secção encontram-se expostas e discutidas as limitações que o suporte — televisor — de exibição da 

interface ao utilizador impõe ao Design da mesma. Estas limitações circunscrevem-se, essencialmente, às características 

da tipologia de televisores mais comummente adoptada pelo público-alvo — seniores portugueses — do presente estudo. 

Muito embora o Design de uma interface para uma aplicação de iTV seja tipicamente concebida e desenhada num monitor 

de computador, se bem que posteriormente exibida num televisor, existem algumas diferenças essenciais entre estes dois 

tipos de ecrã, cuja compreensão é fundamental para o Design de interfaces visualmente funcionais no suporte televisivo 

(BBC UX&D, 2011, p. 03). Estas diferenças incluem dissemelhanças de comportamento da cor, de tamanho do ecrã e de 

sistema de exibição e formação de imagem (idem), tal como será exposto e discutido nas páginas seguintes.  

As respectivas recomendações, para contornar estas limitações, estão expostas nas secções 3.3.2.4 pág. 101, 3.3.3.1 pág. 104, 

3.3.4.3 pág. 105 e 3.3.5.3 pág. 109. 

 

3.3.1. Tipologia de televisor adoptado pelos seniores portugueses 

Em primeiro lugar é necessário compreender qual a tipologia de aparelhos mais frequentemente adoptada pelos seniores 

portugueses, nos seus domicílios, uma vez que a oferta comercial de aparelhos disponível no mercado português é 

variada e cada tipologia de aparelho possui um espectro de resoluções e especificações diferenciadas em função da 

tecnologia de formação de imagens utilizada. 

 

Por entre as tipologias de televisores mais conhecidas encontram-se os CRT (Cathode Ray Tube), os LED (Light emiting 

Diode) e os LCD (Liquid Crystal Display), entre outros. Não tendo sido encontrado nenhum estudo sobre qual a tipologia 

de aparelhos mais adoptada em Portugal e, em particular, qual a mais adoptada pelos seniores portugueses, foi elaborado 

um pequeno inquérito por questionário, posteriormente disponibilizado em linha, para se aferir se existe alguma tendência 

assinalável em relação à tipologia de televisores mais adoptada no parque de televisores dos seniores portugueses. 

 

No entanto, o inquérito não foi colocado directamente a seniores. Optou-se antes por dirigir o inquérito a filhos de 

indivíduos seniores, indivíduos estes que muito mais facilmente estariam familiarizados do que os seus pais com termos, 

designações e jargão tecnológico como CRTs, LEDs, Plasmas ou LCDs. Como tal os dados recolhidos são de natureza 

declarada e não de natureza efectivamente verificada. Uma vez que os dados que se pretendia obter eram de natureza 

quantitativa optou-se por um formato de questionário com perguntas de resposta fechada para facilitar a sua rápida 
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interpretação e tratamento (Cf. Anexo 6 pág. 288). O inquérito foi colocado em linha na plataforma 

http://www.kwiksurveys.com e decorreu entre Outubro de 2011 e Dezembro do mesmo ano. Os respondentes foram 

convidados a participar através da divulgação do mesmo inquérito via Facebook, Twitter e e-mail. Foram obtidas um total 

de 88 participações durante o intervalo temporal referido.  

 

:: Resultados 

Com este inquérito verificou-se que, nesta amostra, a tipologia de televisores tendencialmente mais adoptada por seniores, 

continua a ser o CRT, tal como evidenciado no Gráfico 13:  

 

Gráfico 13 - Resultados do levantamento da tipologia de televisor tendencialmente adoptada por seniores portugueses 

 

 

Quer seja na sala de estar (CRT – 46.6%; LED – 9.1%; LCD – 38.6%), quer seja no quarto (CRT – 46.6%; LED – 0%; LCD 

– 13.6%), quer seja na cozinha (CRT – 45.5%; LED – 0%; LCD – 7.9%), quer seja noutra divisão qualquer do lar (CRT – 

45.5%; LED – 2.3%; LCD – 5.7%), o CRT é sempre a tipologia mais adoptada, por uma larga diferença percentual para as 

outras tipologias. Estes dados indiciam que o mesmo se poderá verificar com a globalidade da população sénior 

portuguesa e que o CRT será, ainda, a principal tecnologia a estudar em termos das limitações que se podem impor ao 

Design de interfaces para aplicações de iTV dirigidas à população sénior portuguesa.  

 

Identificada que está a tipologia de televisores tendencialmente adoptada pela maior parte da população sénior 

portuguesa, importa agora identificar e discutir as diversas limitações que este suporte impõe ao Design de interfaces para 

aplicações de iTV.  

 

3.3.2. Limitações associadas à cor 

A escolha e utilização de cores a serem exibidas em televisores, quer seja em elementos de um vídeo quer seja em 

elementos de uma interface gráfica, é um problema complexo, tal como de seguida evidenciado. Não sendo uma interface 

gráfica de iTV conteúdo vídeo, este elemento da emissão televisiva interactiva é, tal como vídeo, conteúdo visual exibido 

no ecrã do televisor. E como tal está sujeito às mesmas distorções e efeitos cromáticos que a exibição de vídeo em 

televisor acarreta. A cor, como descrito a seguir com base na consulta de várias fontes e autores que abordam este 

problema, não se comporta, neste tipo de suporte, da mesma forma que em suportes impressos ou noutro tipo de ecrãs 
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como o monitor de um computador. Em geral os ecrãs de televisores exibem um espectro cromático – gamut space - mais 

limitado e com valores de luminância - Gamma - mais altos do que ecrãs de computadores. Tal dá origem a cores com 

maior contraste e com maior saturação (Lu, 2005, pp. 87 - 88; Hansen, 2006, p. 07). A Google Code no seu Google TV 

Web Developer's Guide (disponível em linha) onde se inclui uma secção descritiva de uma série de Design Guidelines de 

interfaces para TV — Designing for TV63 — alerta igualmente para este tipo de diferenças no espectro cromático exibido 

em ecrãs de televisores e ecrãs de computadores. Segundo a referida fonte, um televisor exibe níveis de saturação e 

contraste de cor mais altos do que um monitor de computador (Google Code, s.d.). Também Aharon Rabinowitz, um 

formador da Creative Cow64, explica num vídeo sobre o comportamento de cor em televisores65, que cores que são muito 

brilhantes ou saturadas tendem a criar efeitos de “desfoque”, quando exibidas num televisor (Creativecowofficial, 2012). 

Em nítida confluência com Rabinowitz, a Google Code (s.d) refere que brancos puros, vermelhos e laranjas, em particular, 

sofrem grandes distorções cromáticas. Os brancos puros causam inclusivamente uma vibração na imagem e o chamado 

efeito de image ghosting (Google Code, s.d.) correspondente ao desfoque de que Rabinowitz (s.d.) fala. Também Hansen 

(2006), no manual de normas de Design de Televisão Interactiva que criou para a BBC, refere que vermelhos e laranjas 

intensos podem causar distorções cromáticas e que tanto brancos como pretos puros devem ser evitados (p. 07). Entre 

outros problemas de distorção cromática referidos e associados à exibição de conteúdo num ecrã de televisor estão o 

Blooming, o Chroma Crawl e os efeitos de Moiré (Lu, 2005: p. 90) que serão a seguir descritos e caracterizados. 

 

3.3.2.1. Blooming 

O Blooming é um efeito em que linhas verticais de qualquer elemento gráfico adquirem ligeiras distorções e curvaturas. 

Tal deve-se ao facto de as imagens exibidas em ecrãs de televisores serem formadas por linhas horizontais — scan lines 

— que controlam as mudanças de cor das imagens exibidas66. Se forem utilizadas combinações de cor com muito 

contraste e com grandes diferenças de luminância, é causado um desalinhamento das scanlines que forma a distorção 

das linhas verticais que constituem uma imagem (Hansen, 2006, p. 06). 

 

Figura 20 - Ilustração do efeito de Blooming no televisor 

  

 

Segundo a BBC UX&D (2011), cada scanline é constituída por um sinal analógico que controla as variações de cor no 

ecrã. O Blooming surge quando há grandes contrastes de cor e luminância ao longo das scanlines o que causa uma 

distorção que se traduz na exibição de limites verticais de formas com desalinhamentos. O efeito produz, assim, brilhos e 

blurs em torno das formas (p. 06).    

                                                                 
63 http://code.google.com/tv/web/docs/Design_for_tv.html 
64 www.creativecow.net 
65 Estas considerações foram extraídas de um vídeo da autoria de Aharon Rabinowitz, formador da Creative Cow, uma empresa de treino e formação em software, disponível 
em linha no seguinte URL e consultado a 17 de Outubro de 2011: http://library.creativecow.net/articles/rabinowitz_aharon/broadcast_safe/video-tutorial
66 Mais adiante neste documento discutem-se os efeitos do uso de Scanlines na formação de imagens em televisor. Consultar secção 3.3.3, a partir da página 103. 
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3.3.2.2. Chroma Crawl 

O Chroma Crawl é um efeito onde são criadas linhas de cor intermédias entre zonas de fronteira entre duas cores 

(Livermore Computing Centre, 2009), como se pode ver na Figura 21: 

 

Figura 21 - Ilustração do efeito de Chroma Crawl em televisores CRT 

 
Fonte: BBC UX&D, 2011, p. 6 e http://forum.videohelp.com/attachments/10555-1326736638/Menu.jpg 

 

3.3.2.3. Moiré 

O efeito de Moiré é um efeito que acontece quando são utilizados padrões muito intrincados de grelhas (Hansen, 2006: p. 

07). Como se pode ver na seguinte figura de um padrão, este efeito cria, neste caso, uma série de linhas “ondeantes” que 

não existem no padrão original. 

 

Figura 22 - Ilustração do efeito de Moiré em televisores. 

 

 

3.3.2.4. Recomendações para as limitações associadas à cor 

Para Rabinowitz (em Creativecowofficial, 2012), apesar de não existirem fórmulas perfeitas, a única forma de se garantir 

que não ocorram alguns destes problemas com o comportamento da cor é utilizando uma margem de segurança 

cromática a que se chama de Broadcast Safe Colors. Esta margem assenta na regra de não se utilizar valores cromáticos 

de RGB que não ultrapassem, nos vários canais de mistura de cor, os 235 pontos, sendo que na escala do intervalo de 

valores de RGB, o sistema de mistura de cor utilizado em televisores, os canais podem variar entre 0 e 255 pontos. 
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Figura 23 - Vídeo relativo às Broadcast Safe Colors para televisores. 

 
Fonte: Creativecowofficial, 2012, TC: 00:58 

 

Isto significa que se for necessário utilizar uma cor na sua tonalidade pura esta não poderá ser exactamente pura, sob 

pena de se verificarem os problemas antes descritos. Por exemplo, um vermelho puro, em RGB, corresponde aos valores 

R-255/G-000/B-000. Para que o vermelho possa estar dentro da margem das Broadcast Safe Colors descrita por 

Rabinowitz (em Creativecowofficial, 2012), o canal RED (R em RGB) ter-se-á que deslocar para um valor igual ou inferior 

a 235 pontos. O mesmo é verdade para todas as outras cores e tons que normalmente se situem acima dos 235 pontos 

nos seus canais. Hansen (2006) recomenda mesmo que, quando as cores utilizadas forem criadas e editadas num 

monitor de computador, para posteriormente serem exibidas num ecrã de televisor, estas sejam “rebaixadas” e sem 

saturação (p. 07). Segundo Lu (2005), para se evitarem os problemas levantados pela cor exibida em televisor as cores 

não podem ser, nem demasiado luminosas, nem demasiado escuras nem demasiado saturadas. A paleta de cores 

utilizada em termos de saturação e luminância, não deverá ultrapassar os 85% (p. 90). Até mesmo os casos extremos da 

cor branca e do preto são referidos. Considerando-se que a cor branca, traduzida em valores de RGB, corresponde a 

valores bem acima dos 235 pontos referidos por Rabinowitz, (R-255/G-255/B-255), tal significa que nem mesmo o branco 

pode ser puro. O branco tem de ser transformado num cinza leve que esteja dentro da margem das Broadcast safe colors. 

Mas enquanto Rabinowitz define o limite nos 235 pontos em todos os canais de cor, a Google Code (s.d.) e Hansen 

(2006) recomendam um branco cujos canais se cifram todos no valor de 240 pontos (Google Code, s.d.; Hansen, 2006, p. 

07). Já em relação à cor preta, nem Rabinowitz nem a Google Code (s.d.) fazem qualquer tipo de consideração em 

relação à mesma. Mas Hansen (2006) afirma que nem mesmo esta cor pode ser completamente preta. O máximo de preto 

que deve ser exibido num televisor está em 16 pontos (R-016/G-016/B-016) por cada canal de RGB (p. 07), o que é 

igualmente sustentado por outras fontes que situam o intervalo de segurança cromática do Broadcast safe colors, não 

entre 0 e 235 pontos (Rabinowitz em Creativecowofficial, 2012) mas entre 16 e 235 pontos (Buehler, 2003; Quesenbery & 

Reichart, 2005).  

 

No que diz respeito ao efeito de Blooming, Hansen (2006) recomenda que os designers evitem criar mudanças abruptas 

de cor em extremidades verticais/laterais de elementos gráficos (p. 06). Já a BBC UX&D (2011) refere que texto em cores 

fortes junto a extremidades verticais e rectangulares pode causar grandes distorções (p. 06).  
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Quanto ao efeito de Chroma Crawl, para que o seu prejuízo seja minimizado, a Livermore Computing Centre (2009) 

recomenda que se evitem combinações de texto e fundos vermelhos com cores verdes e azuis sólidos. Para texto, as 

combinações cromáticas mais seguras em televisor são o texto a branco sobre um fundo azul puro. (...) Também tons 

pastel em texto sobre preto ou cinza escuro são considerados aceitáveis (Livermore Computing Centre, 2009).  

 

Por último Rabinowitz alerta, também, para o problema do uso de efeitos de Glow. Este efeito pode fazer com que a cor 

suba para valores acima dos 235 em todos os canais de RGB, o que é manifestamente acima do limite de segurança das 

broadcast safe colors e torna o seu uso pouco recomendável (Creativecowofficial, 2012). 

 

3.3.3. Limitações associadas ao sistema de formação de imagem 

Actualmente existem no mercado duas tecnologias de exibição ou formação de imagens de vídeo em monitores e 

televisores. Estas tecnologias são comummente designadas de Progressive e Interlaced Scanning (Bambooav, s.d.)67. O 

Progressive Scanning é um sistema de formação de imagens em vídeo onde cada frame, da sequência de imagens do 

vídeo, é exibido totalmente apenas uma vez. Já o Interlaced Scanning ou Interlacing difere do primeiro sistema na medida 

em que cada frame de vídeo precisa de duas passagens sequenciais de informação visual para exibir um frame de vídeo 

no monitor ou televisor (BambooAv, s.d.). Ou seja, o interlacing divide cada frame da sequência de vídeo em duas 

passagens sequenciais de linhas que constituem a imagem: a passagem de linhas pares e a passagem de linhas ímpares 

(Axis Communications, s.d.) como ilustrado na Figura 24: 

 

Figura 24 - Sistema interlacing de formação de imagem num televisor CRT;  

 
Fonte: http://www.axis.com/products/video/camera/progressive_scan.htm 

 

A alternância rápida e sequencial entre a exibição de um e outro conjunto de linhas cria a ilusão de uma imagem inteira no 

ecrã (BBC UX&D, 2011, p. 05). Os televisores, principalmente os de tecnologia CRT, utilizam precisamente o Interlaced 

Scanning ou Interlacing (idem, p. 05). Em televisores CRT a alternância entre as linhas pares e as linhas ímpares pode 

fazer com que um pormenor de uma imagem, definido por um único píxel, caia apenas sobre uma única linha (idem, p. 05). 

A alternância de linhas, pode, consequentemente, criar algumas distorções e ruído na imagem (Axis Communications, 

s.d.) porque a alternância de exibição de linhas pares e ímpares significa que detalhes que só ocupem uma linha “pisquem” 

(efeito de flicker) intermitentemente. Esta é, portanto, uma limitação do suporte que deverá ser considerada no Design de 

interfaces a serem exibidas num televisor. 

 

                                                                 
67 A Bamboo AV é um fabricante de equipamento audiovisual profissional para o mercado Norte Americano e Canadiano. Os dados sobre tecnologias de formação de imagens 
foram retirados do seguinte artigo em linha: http://www.bambooav.com/information-about-interlaced-and-progressive-scan-signals.html 



 

 104 

3.3.3.1. Recomendações associadas ao sistema de formação de imagem 

A exibição em ecrã de imagens que se formam com recurso ao Interlaced Scanning determina que sejam consideradas 

algumas recomendações de Design para interfaces exibidos em televisores como as que se apresentam de seguida e que 

evitam o aparecimento de efeitos visuais nefastos à legibilidade de uma interface gráfica em televisor: 

• Evitar formas com detalhe pequeno:  

Com base na discussão antes apresentada sobre o funcionamento do processo de exibição e formação de 

imagens num televisor, considera-se que dever-se-ão evitar formas com detalhes finos e muito pequenos. 

Detalhes formais muito pequenos podem fazer com que estes ocupem apenas um píxel e, consequentemente, 

apenas uma linha, facto que poderá criar uma intermitência indesejada na formação da imagem e afectará a 

legibilidade dos elementos gráficos. Segundo Lu (2005), o uso do detalhe fino e pequeno para exibição em 

televisor gera intermitências que dificultam a legibilidade (p. 90).   

• Não utilizar linhas com menos de 2 ou 3 píxeis de espessura: 

Não é, igualmente, aconselhável utilizarem-se linhas demasiado finas e abaixo de dois píxeis de espessura (Lu, 

2005, p. 90; BBC UX&D, 2011, p. 05). Assim, as linhas horizontais deverão ter pelo menos dois píxeis de altura, 

embora seja preferível e mais seguro que tenha uma altura/espessura maior (Buehler, 2003). O uso de linhas 

com espessuras abaixo da recomendada pode causar a intermitência na imagem. É igualmente aconselhável 

que as formas e linhas ocupem sempre números pares de píxeis, para que se evitem efeitos indesejados (BBC 

UX&D, 2011, p. 05).  

• Evitar o uso de tipografia demasiado delicada:  

Também pelas mesmas razões apresentadas para o não uso de detalhe fino não é aconselhável utilizarem-se 

tipografias com hastes finas que tipicamente caracterizam fontes nas suas variantes de peso light ou ultra-light, 

pois estas “dissolvem-se” na resolução do televisor (BBC UX&D, 2011, p. 05).  

 

3.3.4. Limitações de texto associadas à experiência de consumo televisivo 

3.3.4.1. Tolerância limitada na leitura de grandes blocos de texto 

Segundo Hansen (2006), um dos maiores problemas que se colocam ao uso de texto é que os espectadores ou 

utilizadores não estão habituados a ler grandes blocos de texto no televisor (p. 14). 90 palavras exibidas num mesmo ecrã 

é o limite de tolerância a partir do qual os utilizadores deixam de achar a experiência confortável para esta se tornar 

cansativa e irritante, sendo que se o texto for exibido ao mesmo tempo que a emissão televisiva esta quantidade deverá 

ser reduzida para metade para se evitarem distracções excessivas pelo texto da emissão televisiva (idem, p. 15).   

 

3.3.4.2. Contexto de consumo televisivo e distância dos olhos ao televisor 

Outra limitação assinalável para o uso de texto em televisores e em aplicações iTV, está relacionada com a distância 

média dos olhos do utilizador/espectador ao televisor. De facto, o contexto e postura de consumo televisivo — lean back 

posture — por comparação, por exemplo, com o contexto e postura de consumo informático — lean forward posture — 

são muito diferentes. Aplicações iTV são geralmente distribuídas ao utilizador no ambiente doméstico e tendo em vista o 

seu entretenimento. Já as aplicações informáticas são geralmente distribuídas num ambiente profissional/laboral e tendo 

em vista a produtividade do utilizador (Chorianopoulos, 2008, p. 559).    
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Figura 25 - Lean forward posture vs Lean back posture.  

 
 Fonte: Chorianopoulos, 2008, p. 558   

 

Estas diferenças do contexto ambiental e de postura de consumo determinam que a distância média dos olhos dos 

espectadores a televisores seja significativamente maior do que a distância média dos olhos dos utilizadores aos 

monitores de computadores (Google Code, s.d.). Tipicamente, na experiência de consumo de conteúdo por via de um 

computador, a distância dos olhos ao monitor cifra-se em valores baixos e na ordem dos centímetros. O utilizador está 

literalmente sentado em frente e muito próximo do monitor. No caso de computadores portáteis, pode mesmo ter o 

computador no colo, reduzindo-se ainda mais essa distância. Já a experiência televisiva implica uma maior distância pois, 

tipicamente, o aparelho encontra-se ou pendurado numa parede ou pousado numa peça de mobiliário. Quanto ao 

espectador este encontra-se sentado ou num sofá ou numa cadeira, ou ainda na cama, consoante a divisão em que a 

experiência de consumo televisivo ocorra. Estas circunstâncias físicas de consumo determinam distâncias, ainda que 

variáveis, muito maiores dos olhos do espectador ao televisor. Considera-se, portanto, que esta característica do consumo 

televisivo, por poder interferir com a legibilidade de texto no televisor, deverá ser considerada no uso que se faz de texto a 

ser exibido num televisor e que se garanta que, em qualquer circunstância, a legibilidade do texto esteja sempre 

salvaguardada. 

 

3.3.4.3. Recomendações de texto associadas à experiência de consumo televisivo 

No sentido de se minimizarem todos os problemas e limitações que tipicamente ocorrem com texto em televisores 

apresentam-se de seguida as recomendações de Design para o texto referidas nas fontes consultadas para a minimização 

dos mesmos: 

• Num plano geral o texto não deverá ter um corpo menor que 22 pts (Quesenbery & Reichart, 2005) ou 24 pts 

(Hansen, 2006, p. 15); 

• Em nenhuma circunstância o texto deverá ter um corpo menor do que 18 pts (idem); 

• Texto claro num fundo escuro é ligeiramente mais fácil de ler do que o contrário. Por isso, dever-se-á adoptar 

este tipo de solução e não o contrário (idem); 

• Em blocos de texto utilizar uma maior entrelinha do que a normalmente utilizada em texto impresso (idem); 

• É aconselhável, também, que se aumente o espaço entre caracteres — Tracking — num valor na ordem dos 

30% (idem); 

• Uma página que exiba muito texto não deverá ultrapassar um máximo de 90 palavras (idem); 

• É aconselhável partir o texto em pequenos fragmentos que possam ser rapidamente lidos (idem); 

• Não se deve utilizar mais do que duas famílias tipográficas (fontes diferentes) numa página da interface ao 

mesmo tempo (idem);   
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• Evitar pesos de fontes com hastes muito leves, como lights e ultra-lights, e evitar, também, utilizar fontes com 

hastes demasiado grossas. É aconselhável utilizar fontes Sans Serif e utilizar o anti-alising para aumentar a 

legibilidade (Lu, 2005, pp. 91-92; BBC UX&D, 2011, p. 05; Quesenbery & Reichart, 2005); 

• É de se evitar a utilização de fontes serifadas (Buehler, 2003; Lu, 2005, pp. 91-92); 

• É aconselhável, sempre que possível, que se utilize a fonte Tiresias Screen-Font (Hansen, 2006, p. 14);  

• Desaconselha-se a aplicação de efeitos ao texto como Blurs ou Drop Shadows (idem, p. 16). 

  

3.3.5. Limitações de espaço útil e resolução 

Para se estudar que tipo de limitações de espaço útil e resolução podem ser impostas ao Design de uma interface gráfica, 

para ser maioritariamente exibida em televisores CRT, é necessário começar por compreender que existem sistemas 

diferenciados de cor e resolução que são determinados, quer pela tecnologia de televisor em causa, quer pelo país em 

que são utilizados. 

 

3.3.5.1. Sistema de cor e resolução de televisores CRT em Portugal 

Apesar de as tecnologias dos televisores mais recentes e de as tecnologias de transporte de sinal televisivo digital 

suportarem resoluções mais elevadas, do que as suportadas pelos televisores CRT, esta tecnologia de televisor é, ainda, 

em Portugal, a mais utilizada por entre espectadores seniores (Cf. pág. 98). Para este tipo de televisores foram 

desenvolvidos alguns sistemas de cor e resolução que variam em função do país em que são utilizados. Em Portugal, 

como se pode verificar na Figura 26, o sistema utilizado é (dados de 201268) o PAL - Phase Alternating Line, com 576 

linhas horizontais, sistema este a que corresponde uma resolução de ecrã de 720 por 576 px, ou seja, Standard Definition.   

 

Figura 26 - Adopção mundial dos sistemas de cor e resolução NTSC, SECAM e PAL  

 
Fonte: Akomor1, s.d. 

 

                                                                 
68 http://pt.wikipedia.org/wiki/PAL | http://www.electronica-pt.com/index.php/content/view/96/  
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Apesar de actualmente uma aplicação ou serviço de iTV suportarem emissões de sinal em formato e resoluções HD, 

paralelamente à emissão em SD, as resoluções HD não são suportadas, em termos de exibição, pelos ecrãs ou 

televisores CRT mais antigos. Sendo a maior parte dos televisores adoptados por seniores portugueses precisamente 

desta tipologia, tal significa que a resolução SD representa, ao nível das resoluções e ao nível do formato/espaço 

disponível, as piores condições de exibição de imagens conhecidas para Televisão e as condições em que a maior parte 

dos seniores portugueses irão recepcionar conteúdos televisivos e interactivos que neles sejam exibidos. Há, também, 

que considerar que, apesar de nas emissões de Televisão em sinal aberto, a TDT ter substituído o sinal analógico pelo 

sinal de transmissão digital; e de o modelo de TDT adoptado em Portugal prever a emissão dos canais abertos em 

definição standard e partilhada destes canais em HD; tal não é, ainda, uma realidade. Segundo a Anacom (2009)69, a 

capacidade de transmissão actual do serviço de TDT ainda não permite que todos os programas sejam emitidos em 

simultâneo em alta definição pois a emissão de um programa nesta definição requer uma capacidade de transmissão 

muito superior à emissão do mesmo programa em definição normal ou standard70. Também no conhecido blog TDT 

Portugal (tdt-portugal.blogspot.pt), um blog dedicado ao acompanhamento do processo de transição do sinal analógico 

para o sinal digital da TDT em Portugal, se corrobora que as emissões de Televisão em sinal aberto se mantêm 

maioritariamente em resolução SD. Num post no referido blog publicado no dia 21 de Março de 2012 lia-se o seguinte:   

"Como tenho escrito, já praticamente todas as principais estações de televisão europeias “migraram” para o 16:9. 

Acho incompreensível que, em 2012, as televisões portuguesas continuem a emitir no “velho” formato 4:3 

quando praticamente toda a programação está disponível no formato 16:9. A emissão em HD, naturalmente, 

utiliza o formato 16:9, mas parece pouco provável que venha a ser adoptada para a TDT, apesar de já ter sido 

equacionada a possibilidade. Por dois motivos: falta de espectro (no Mux A) e os altos custos associados. Como 

já referi em posts anteriores, a emissão em Alta Definição necessita de muito mais espectro, espectro esse que 

é pago pelos canais que o utilizam. Ora, RTP, SIC e TVI estão interessadas em baixar os custos com a emissão 

e não em suportar custos (muito) superiores" (tdt-portugal.blogspot.pt, 2012). 

 
Portanto, quer pelo facto de a resolução e formato SD, ser a suportada pela maioria dos televisores adoptada pelos 

seniores portugueses, quer pelo facto de as emissões em sinal aberto se manterem na referida resolução e formato, 

corrobora-se a tese de que, actualmente, será esta a resolução e formatos a considerar no Design da interface de uma 

aplicação iTV dirigida a seniores portugueses.     

 

3.3.5.2. Video Safe Margins e resolução/área útil disponíveis 

O problema que a limitação da resolução e formato dos televisores impõe, ao Design de uma interface de iTV, não se 

esgota apenas na resolução exibida por este tipo de aparelhos. A expansão do problema relaciona-se com o facto de os 

televisores terem uma área central, tipicamente designada de Safe Zone ou Safe Margin, fora da qual existe uma margem 

adicional de espaço de ecrã que varia de televisor para televisor. Nem todos os televisores conseguem exibir a informação 

que se encontra fora desta Safe Margin (BBC UX&D, 2011, p. 10). A maior parte dos televisores, principalmente os 

modelos mais antigos, cortam as margens externas do vídeo. Portanto, qualquer conteúdo que caia fora da Safe Margin 

                                                                 
69 Apesar de estes dados se encontrarem numa página da Anacom publicada inicialmente em 2009, a última actualização da mesma, data de Setembro de 2012, o que 
confere a actualidade dos dados apresentados.  
70 http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=927860
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corre o risco de não ser visível (Lu, 2005, pp. 87-89). Existem, no entanto, duas margens de segurança universais que 

tipicamente se designam de Action Safe e Text Safe (BBC UX&D, 2011, p. 10), ilustradas na Figura 27: 

 

Figura 27 - Text Safe Margin e da Action Safe Margin no sistema PAL 

 

Fonte: BBC UX&D, 2011, p. 10 

 

A Action Safe Margin corresponde à área total garantidamente visível em qualquer televisor para os espectadores. Nesta 

área podem entrar conteúdos ou elementos gráficos que não contenham informação importante, tal como, por exemplo, 

fundos (BBC UX&D, 2011, p. 10). Já a Text Safe Margin delimita a fronteira fora da qual textos e logótipos importantes não 

podem ser inseridos, sob risco de não serem visionados em alguns televisores (BBC UX&D, 2011, p. 10). Em conjunto, 

estas margens correspondem a uma perda de cerca de 10% da área total do ecrã (Lu, 2005, pp. 87-89). No entanto, no 

caso do sistema PAL — 720 x 576 px — estas margens de segurança, como se pode facilmente verificar na aplicação de 

edição de imagem Photoshop CS4, de onde se extraíu a seguinte imagem71, representam um espaço útil, delimitado pela 

Action Safe Margin — equivalente a 648 x 520 px - e a Text Safe Margin — equivalente a 576 x 462 px.  

 

Figura 28 - Valores ocupados em píxeis pelas Action e Text Safe Margins em PAL  

 

 

Assim, estas margens, e principalmente a Text Safe Margin, determinam a área máxima e útil que uma interface, seus 

elementos gráficos e itens interactivos mais importantes — excluindo o fundo que a pode extravasar idealmente até à 
                                                                 
71 A aplicação de edição de imagem Photoshop disponibiliza aos seus utilizadores formatos e resoluções de ficheiros com configurações predefinidas, formatos e resoluções 
essas nas quais se incluem o PAL. Ao se criar um ficheiro com a definição PAL, a aplicação exibe na tela vazia e por defeito, linhas de guia que delimitam as Video Safe 
Margins correspondentes à Action Safe Margin e à Text Safe Margin.    
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Action Safe Margin — pode ocupar em televisores CRT, ou seja, 576 x 462 px. Comparativamente, nas resoluções HD 

(1280 x 720 px) e Full HD (1920 x 1080 px), esta área útil é menos limitada. Amplia-se dos 576 x 462 px para os 1024 x 

576 px e para os 1536 x 865 px, respectivamente72.       

  

3.3.5.3. Recomendações associadas ao espaço útil e resolução dos televisores 

Tendo em conta as limitações de espaço útil e resolução, descritas considera-se recomendável o seguinte:  

• É aconselhável que, no Design de uma interface para ser exibida em televisores CRT, os elementos gráficos e 

itens interactivos importantes, para a visualização e interacção com a mesma, se encontrem todos dentro de 

uma área correspondente em píxeis à Text Safe Margin, ou seja, 576 x 462 px. Naturalmente que esta 

recomendação se aplica apenas a soluções de Design de interfaces em que estas ocupem a totalidade do ecrã 

do televisor, sobrepondo-se por completo à emissão televisiva. Caso a solução de Design para a interface não 

seja a de a sobrepor por completo à emissão televisiva, mas antes parcialmente, outros factores terão de ser 

considerados no Design e localização da mesma no ecrã do televisor, factores esses que se encontram 

discutidos na secção 3.4 pág. 110;  

• Uma vez que a resolução disponível para descrever detalhe73 é pouca não é recomendável a utilização, nem de 

formas nem de tipografias nem de formas com detalhe, que sejam pequenas. É recomendável, portanto, que os 

elementos gráficos não sejam pequenos e que tenham pouco detalhe para salvaguardar a sua correcta 

descrição visual, pela resolução disponível, para a formação da sua imagem;   

• A anterior recomendação determina também que, no Design da interface, sejam exibidos por página da interface, 

poucos elementos gráficos. Quanto maior for o número de elementos gráficos e interactivos exibidos ao mesmo 

tempo por página, mais reduzidos na sua escala terão estes de ser, dispondo, portanto, de cada vez menos 

resolução para a sua correcta exibição e descrição visual. Esta limitação tornou-se particularmente evidente no 

momento em que foram redesenhados os ícones dos botões dos menus principal e secundários da aplicação 

iNeighbour TV. Uma vez que, por imperativos relacionados com o projecto e com a estrutura de páginas e 

funcionalidades da aplicação, os responsáveis do projecto optaram por ter uma interface que cobria apenas 

parcialmente a emissão televisiva, a aplicação tinha de exibir ao mesmo tempo ao utilizador um menu 

constituído por vários botões com ícones individuais. Isto significava que havia pouco espaço e pouca resolução 

para os exibir todos em conjunto e lado a lado num menu, como ilustrado na Figura 29 (página seguinte): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
72 Estes valores foram igualmente determinados a partir dos templates de formato de ficheiros disponibilizados na criação de um novo ficheiro dentro da aplicação de edição de 
imagem Photoshop CS4. 
73 Por detalhe entendam-se formas de dimensão reduzida ou partes de formas de dimensão igualmente reduzida.  
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Figura 29 - Menu principal do iNeighbour TV aberto sobre a emissão televisiva.  

 

 

Tal forçou a que estes tivessem de ser desenhados com uma área máxima de apenas 60 por 60 píxeis e em 

alguns casos apenas 30 por 30 píxeis. Vários problemas surgiram pois o espaço disponível, em alguns casos, 

obrigava a que representações visuais compostas por mais do que uma forma separada distassem umas das 

outras em apenas um píxel. Um píxel entre duas formas diferentes, quando exibido em televisor, não era 

suficiente para se produzir a separação entre as formas pois em televisor, com distâncias formais de apenas um 

píxel, as formas fundiam-se. As formas arredondadas eram também um problema. Em alguns casos, como por 

exemplo, a descrição da cabeça de várias figuras humanas para representar a ideia ou conceito de Comunidade, 

tornava-se, nestas condições, impossível de representar pois o número de píxeis disponíveis para a 

representação de formas redondas era manifestamente insuficiente. Este e outros problemas forçaram, por sua 

vez, ao Design de uma iconografia extremamente simplificada e com pouquíssimo detalhe. A resolução era 

insuficiente para que formas mais complexas fossem descritas. Portanto, é desejável que, em primeiro lugar, os 

elementos gráficos não tenham um tamanho pequeno; e em segundo lugar, se exibam poucos elementos 

gráficos por página para que haja espaço para estes sejam exibidos num tamanho grande. 

 

Identificadas que estão as principais limitações impostas ao Design de interfaces de iTV pelo seu suporte de exibição e as 

respectivas recomendações de Design que estas sugerem, passam-se, a seguir, a identificar e a descrever limitações 

relacionadas com os elementos gráficos da emissão televisiva que se considera que também devem ser considerados no 

Design, por terem de partilhar o espaço de exibição — espaço do ecrã do televisor — com a referida interface de uma 

aplicação de iTV.  

 

3.4. Levantamento das limitações impostas pelos elementos gráficos da emissão de TV 

Na presente secção encontram-se expostas e discutidas as limitações de espaço e composição que os elementos gráficos 

da emissão televisiva podem impor ao Design de uma interface iTV. Este tipo de emissão de conteúdos audiovisuais é 

tipicamente povoado de elementos gráficos informativos que se poderá considerar que deverão conviver sem 

sobreposições visuais com a interface gráfica de uma aplicação iTV, uma vez que ocupam visualmente parte do espaço 

do ecrã que não poderá ou não deverá ser ocupado pela interface. Há, no entanto, que referir que, se a opção de Design, 

na altura de desenhar uma interface, for a de esta ocupar a totalidade do ecrã sobrepondo-se totalmente à emissão 

televisiva, as limitações que se apresentam de seguida não serão aplicáveis. Estas são, portanto, relativas e não 
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inteiramente absolutas. E dependem da escolha pela apresentação simultânea ou não no mesmo espaço de ecrã, da 

emissão televisiva e da interface.  

 

Metodologicamente falando começou-se por realizar uma observação directa da emissão dos quatro canais nacionais 

emitidos em sinal aberto, ou seja, RTP1, RTP 2, SIC e TVI. Optou-se pela análise destes canais pois é expectável que 

sejam os canais generalistas da Televisão portuguesa os mais consumidos pelos seniores portugueses, tendência de 

resto identificada por Ana Gonçalves, Gustava Cardoso e Rita Espanha, num Flash Report publicado pela Obercom e 

intitulado "A Televisão em Portugal". Neste Flash Report estes autores defendem que é entre os indivíduos mais idosos 

que se concentra a maior taxa de adesão à Televisão generalista (Gonçalves et al, 2009, p. 15).  

 

Perante a referida análise são, desde logo, identificáveis três tipos de elementos gráficos característicos da emissão 

televisiva que podem limitar, pelo menos, espacialmente no ecrã, o espaço disponível do mesmo para ser ocupado pela 

interface. A convivência destes elementos sem sobreposição da interface aos mesmos, delimita uma área útil disponível 

para a interface ainda mais pequena do que a antes identificada e delimitada pelas Safe Zones. A seguir apresentam-se e 

descrevem-se os referidos elementos. 

 

3.4.1. Logótipos de identificação da estação 

Os logótipos de identificação da estação televisiva surgem geralmente nos cantos superiores do ecrã e encostados ao 

lado esquerdo no canto da Safe Text Margin. No entanto, a largura e altura dos mesmos é variável de estação para 

estação, como se pode ver no conjunto de imagens Figura 30: 

 

Figura 30 - Localização dos logótipos dos quatro canais nacionais emitidos em sinal aberto  

 

 

Há também que considerar que a taxa de ocupação em píxeis destes logótipos poderá variar em função de eventuais 

mudanças ao longo do tempo na configuração visual e Design da identidade gráfica da estação. Estes factores de 



 

 112 

variabilidade na escala e na evolução do grafismo dos logótipos durante o percurso de uma estação de Televisão, 

impossibilitam a determinação de uma área de segurança precisa, dentro da qual uma interface gráfica, garantidamente 

nunca se sobreporia a estes elementos gráficos. No entanto, é imediatamente visível que, dados os referidos factores de 

variabilidade associados aos logótipos, será mais prudente que a interface nunca ocupe o extremo superior do ecrã. No 

conjunto de imagens da Figura 30 é visível que há uma tendência para que o extremo superior do logótipo esteja 

encostado à Action Safe Margin superior. Assim, uma vez que todos estes logótipos têm alturas variáveis e podem variar 

ao longo do tempo, considera-se aceitável tomar como referência a ocupação em píxeis do logótipo com maior altura. No 

caso dos canais de sinal aberto portugueses é o logótipo da TVI que ocupa cerca de 100 píxeis em altura. Portanto, 

sendo-se prudente e acrescentando sobre esta altura mais 10 píxeis de segurança, considera-se que a interface não deva 

transpor uma área equivalente a cerca de 110 px em altura — distância entre a base do logótipo e o extremo superior do 

ecrã + os 10 píxeis de margem de segurança — como ilustrado na Figura 31:  

 

Figura 31 - Valor em píxeis ocupados pelo logótipo da TVI em altura. 

 

 

3.4.2. Os oráculos informativos 

Os oráculos, ou em inglês Lower Thirds, são, segundo Krasner (2008), pequenas inserções de texto e grafismos animados 

que surgem na parte inferior do ecrã durante um programa. Servem para identificar o programa, o interveniente que se 

encontra no ar no momento e o conteúdo que está a ser emitido (p. 45). Tal como o nome em inglês denuncia, os oráculos 

ocupam o terço inferior da área do ecrã (marcado a verde na Figura 32 pág. 113), ou seja, cerca de 192 píxeis em altura 

(correspondente a um terço do sistema PAL - 576 píxeis em altura) geralmente nunca a extravasando e ocupando, em 

muitos casos, muito menos do que a totalidade da mesma, como se pode ver no conjunto de exemplos da Figura 32 

(página seguinte), de programas de informação da RTP 1, RTP2, SIC e TVI: 
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Figura 32 - Oráculos informativos de programas de informação da RTP1, RTP2, SIC e TVI. 

 

 

No entanto, dependendo do programa em causa, o tamanho do oráculo, em altura, é variável. Se nos exemplos 

da Figura 32 os oráculos ocupam bem menos do que a totalidade da mancha do terço inferior do ecrã, casos há em que 

estes elementos gráficos ocupam uma mancha maior mas que, ainda assim, não ultrapassam o referido terço, tal como 

nos exemplos da Figura 33:  

 

Figura 33 - Oráculos informativos dos programas Portugal em Directo e Sociedade Civil  

 

 

Poder-se-ia quase determinar uma mancha menor de ocupação do ecrã por estes elementos gráfico-informativos. No 

entanto há um terceiro tipo de elementos gráficos que, como a seguir descrito, acabam por ocupar a totalidade deste terço 

inferior e que determinam que a mesma seja salvaguardada na íntegra, sem a sobreposição visual por uma interface, 

dada a sua importância na emissão televisiva.     

 

3.4.3. A legendagem de programação de língua original estrangeira 

O terceiro elemento gráfico e informativo importante, que tipicamente surge numa emissão de Televisão são as 

legendagens escritas. Tipicamente estas legendas surgem centradas na zona inferior do ecrã do televisor e a sua taxa de 

ocupação é também variável de estação para estação, como se pode verificar no conjunto de exemplos da Figura 34 

(página seguinte): 
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Figura 34 - Legendagens de programação de língua estrangeira na RTP1, RTP2, SIC e TVI 

 

 

Como se pode ver no exemplo da RTP (primeiro à esquerda), o extremo superior da legendagem surge quase "encostado" 

ao limite superior do primeiro terço. Tal sugere que será mais indicado que uma interface não se sobreponha sobre esta 

área pois poderá conter, para além de oráculos informativos, legendagens de programação.   

 

3.4.4. Recomendações associadas aos elementos gráficos da emissão TV 

A ocupação de determinadas áreas do ecrã pelos vários elementos gráficos antes identificados determina que haja alguns 

cuidados com a inserção de uma interface gráfica no ecrã por forma a não se produzirem sobreposições que ocultem do 

espectador estes elementos informativos. Portanto, perante a localização e mancha ocupada por estes elementos (áreas 

verdes na Figura 35 pág. 115) e perante as margens de segurança — Safe Margins — antes descritas (áreas laranja na 

Figura 35 pág. 115), consideram-se recomendáveis os seguintes aspectos:  

• Que uma interface seja inserida no ecrã na posição identificada na Figura 35 pág. 115 a laranja, correspondente a 

uma área útil de cerca de 576 píxeis de largura por 276 píxeis de altura; 

• Que sejam aplicadas as mesmas recomendações de gestão de espaço antes referidas na secção 3.3.5.3 pág. 109, 

uma vez que no tipo de solução de Design aqui discutida, ou seja, a ocupação parcial do ecrã pela interface, 

ainda há menos espaço disponível para a inclusão da interface e seus elementos e itens no ecrã, do que numa 

solução em que esta ocupe a totalidade do ecrã.  
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Figura 35 - Área útil disponível para os elementos gráficos importantes da interface (laranja) 

 

 

Terminado que está o presente capítulo orientado para a identificação das limitações impostas ao Design de interfaces 

iTV: i) pelo software de authoring e pelo hardware responsável pela exibição da interface no televisor; ii) pelo suporte de 

exibição visual da interface — o televisor; iii) pelos elementos gráficos da emissão televisiva; prossegue-se para o capítulo 

seguinte, dedicado essencialmente à descrição do FT de avaliação do Design e Usabilidade da interface da aplicação 

iNeighbour TV, junto de uma amostra de participantes seniores portugueses, assim como os resultados obtidos. 

 

  

Área útil disponível para a integração da interface sem 
sobreposições com elementos da emissão de TV

576 x 276 px

Área de logos 
110 px de altura

Área de reserva para 
inserção de legendagem 

e oráculos
190 px de altura
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4.1. Introdução ao capítulo 

O presente capítulo é dedicado à descrição do processo de recolha, tratamento e análise dos dados obtidos, no âmbito do 

FT da aplicação iNeighbour TV — A televisão Interactiva na promoção do conforto e da sociabilidade entre cidadãos 

seniores. O referido FT, levado a cabo em conjunto com o grupo de investigação em Social iTV (socialitv.web.ua.pt) 

responsável por este projecto, foi utilizado como plataforma de recolha de dados e avaliação do Design e Usabilidade da 

interface da referida aplicação que contou com a colaboração do autor da presente tese. Esta colaboração condensou-se, 

essencialmente, no redesign de toda a iconografia dos itens interactivos de menu, tendo as restantes soluções estruturais, 

operativas e interactivas, sido concebidas e desenhadas pelos elementos do grupo de investigação do projecto e seus 

demais responsáveis74. Tendo este projecto tido prevista uma fase de avaliação da aplicação no domicílio de amostras do 

público-alvo, esta foi entendida como uma oportunidade para a recolha de dados relevantes para a presente Tese num 

contexto real de uso, da interface, por parte de utilizadores seniores. Neste contexto, e em colaboração com este grupo de 

investigação, foram constituídas duas amostras de participantes. Uma localizada em Aveiro - esta serviu as necessidades 

de avaliação do projecto de investigação iNeighbour TV no seu todo (prendiam-se com a validação do interesse e 

pertinência das funcionalidades sociais disponíveis na aplicação); e outra, concentrada no Porto, servindo as 

necessidades de avaliação da Usabilidade e Design da interface da aplicação, para recolha de dados para a presente tese. 

Como tal, apenas os dados obtidos com uma das amostras — a do grupo do Porto — serão mencionados no presente 

capítulo, com algumas excepções pontuais, uma vez que a maioria dos dados provenientes da amostra de Aveiro, pela 

natureza do que se encontrava a ser avaliado, não se focam no presente problema de investigação e, por isso, se tornam 

destituídos de pertinência para o mesmo. 

 

Durante o FT foram recolhidos dados sobre os seguintes componentes da interface da aplicação iNeighbour TV: i) 

Iconografia; ii) Interacção/Usabilidade; iii) Reacção da aplicação à interacção do utilizador (dialéctica telecomando/ecrã); 

iv) Relação da interface em overlay gráfico com a emissão televisiva; v) Dinâmica de transições; vi) Tipografia. O 

tratamento e interpretação dos dados recolhidos encontra-se descrito a partir da secção 4.5 pág. 133.  

 

No que diz respeito à estrutura do presente capítulo esta desenvolve-se da seguinte forma. Começa-se por descrever o 

que é um FT e quais as vantagens de utilização de um instrumento de recolha de dados como este. Em segundo lugar 

descreve-se todo o processo de implementação e realização do FT, nomeadamente o processo de recrutamento de 

participantes (este revestiu-se de dificuldades que se constituíram como lições cuja descrição se considera útil para a 

agilização de futuros processos de recrutamento em estudos similares ao presente75), a descrição dos inquéritos para a 

caracterização da amostra recrutada, a instalação das infra-estruturas necessárias ao acesso à aplicação iNeighbour TV 

nos domicílios dos participantes e as fases, tarefas e sessões de recolha de dados realizadas com os participantes no FT. 

Em terceiro lugar caracteriza-se a amostra de participantes recrutada para o FT realizado no Porto.  

                                                                 
74 O não Design da totalidade da interface deveu-se ao facto de o presente investigador ter sido afecto ao projecto numa fase já avançada de desenvolvimento do mesmo. 
Enquanto o projecto se iniciou em Setembro de 2010, o presente investigador apenas integrou o mesmo em Julho de 2011. 
75 Foi nesta fase que se começou, também, a perceber/suspeitar que o FT que se viesse a realizar com os participantes seniores recrutados, poderia ser marcado por 
dificuldades operativas imprevistas, dada a quantidade de dificuldades e de argumentos que os candidatos apresentavam relativos à sua disponibilidade para participar no 
estudo. Por isso, detectou-se aqui uma oportunidade de contribuir com conhecimento relevante para futuras investigações que dependam de um cenário de testes como um 
FT com participantes seniores portugueses. Portanto, na secção 5.5 pág. 242 descrevem-se, um conjunto de dificuldades operativas vividas no decurso do FT com a amostra de 
participantes utilizada, e propõem-se Recomendações para a recolha de dados com seniores portugueses. A consciência destas dificuldades operativas existentes no terreno 
de recolha de dados, poderá ajudar outros investigadores a planearem, conceberem e a dinamizarem a sua recolha de dados de uma forma mais eficaz e com imprevistos ou 
dificuldades minimizadas. 
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Em quarto lugar listam-se as componentes da interface iNeighbour TV que foram avaliadas e descrevem-se/discutem-se 

os dados e observações recolhidas no FT. São ainda listadas as principais conclusões e lições extraídas dos dados 

recolhidos sob a forma de Recomendações/Princípios Orientadores de Design (PODs). Por último, refira-se que a 

propósito do FT descrito neste capítulo, na secção 5.5 pág. 242 são apresentadas as dificuldades operativas sentidas no 

decurso do FT com a amostra de participantes seniores recrutada, propondo-se Recomendações para a recolha de dados 

com seniores portugueses, que se considera que podem minimizar, em futuras investigações, o confronto com 

dificuldades similares que se apresentem a outros investigadores.     

 

4.2. O que é um Field Trial e vantagens como instrumento de recolha de dados 

Field Trial é um termo que, segundo Anders Kludge — investigador Norueguês na área do HCI do Departamento de 

Informática da Universidade de Oslo — é usado para designar um conjunto de formas diferentes de produzir investigação 

e como um meio para atingir diversos fins (Kludge, s.d: p. 02). No entanto, no contexto da presente investigação, este 

termo designa um cenário de avaliação onde a recolha de dados, por oposição ao cenário laboratorial, não ocorre num 

laboratório, com ambiente e condições totalmente controladas, mas sim em contexto real de uso. O FT à interface do 

iNeighbour TV, que seguiu este modelo, implicou, portanto, que um protótipo funcional da aplicação tivesse sido instalado 

e testado no domicílio de uma amostra do público sénior português.  

 

Um cenário de testes e avaliação como um FT deixa antever algumas vantagens por comparação com cenários 

laboratoriais ou outras metodologias de recolha de dados. Segundo Kludge (s.d.), um argumento comummente utilizado 

na literatura para justificar o uso deste tipo de cenário de testes, em detrimento de outros, é o de que os seus resultados 

têm uma maior validade externa do que outras metodologias empregues para testar novas ideias (p. 03). O que de resto 

se entende como um argumento pertinente uma vez que um FT como o realizado com o iNeighbour TV procurou replicar, 

as condições reais em que os seniores utilizariam a aplicação e a sua interface. Uma das dificuldades em se avaliar a 

Usabilidade e o Design de uma interface iTV está justamente relacionada com a variabilidade de circunstâncias físicas 

específicas do contexto de uso. Em primeiro lugar existe a dificuldade (ou impossibilidade) de determinação da distância e 

ângulos médios dos olhos ao televisor. Cada lar ou domicílio doméstico apresentam, nas divisões onde ocorre o consumo 

televisivo, dimensões e disposições de mobiliário diferentes. "Estas variáveis de distância e ângulo estão, por sua vez, 

dependentes de muitas outras variáveis de hábitos e contexto de consumo que por si só estão sujeitas a grandes 

variações" (Carmichael, 1999, p. 41). Em segundo lugar, é muito difícil determinar os tamanhos exactos dos televisores 

em que ocorrem os consumos. Em cada lar existem diferentes marcas de televisores com diferentes tamanhos de ecrã. 

Por isso, num FT, por oposição a um estudo laboratorial em que estas variáveis seriam controladas, estas variações são e 

foram intrínsecas aos diferentes domicílios onde foram instaladas as ligações ao iNeighbour TV. Tal foi particularmente 

importante para a avaliação, por exemplo, de tamanhos mínimos de tipografia (Cf. secção 4.5.5.1 pág. 200). A avaliação de 

tamanhos de tipografia em que todos os participantes são colocados à mesma distância, ângulo e com o mesmo televisor, 

não replicam o vasto leque de combinações destas variáveis que são as que naturalmente ocorrem no contexto real de 

uso. Portanto, considera-se que a sujeição, neste caso, do objecto de estudo, conjuntamente a condições variáveis e a 

condições invariáveis, torna a validade externa dos resultados obtidos, no seu conjunto, mais forte.  
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Por outro lado, tratando-se de um público-alvo como o em causa nesta investigação, a realização de testes em laboratório, 

acarreta outras desvantagens por comparação com um FT. Testes em laboratório poderiam dificultar o próprio processo 

de recrutamento de participantes dado o tempo que teria de ser dispendido pelos mesmos com deslocações até ao local 

de realização dos testes. A concentração dos mesmos nos seus domicílios minimiza, assim, a perda de tempo com 

deslocações, para além do tempo evidentemente necessário para realizar os testes em si. Quanto mais tempo e maior 

esforço estão implicados no processo menos expectável é que indivíduos seniores se disponibilizem para participar numa 

investigação, dificultando, por isso, o seu recrutamento.  

 

4.3. Implementação e realização do FT 

O FT à interface da aplicação iNeighbour TV envolveu as seguintes fases e respectivas tarefas de implementação e 

realização do mesmo: 

 

:: Fase 1 - Recrutamento e caracterização de participantes: 

• Tarefa 1: Realização de visitas a indivíduos seniores para recrutamento de participantes para o FT dividido em 

duas tentativas; 

• Tarefa 2: Aplicação de inquéritos por questionário para recolha dos dados necessários à caracterização da 

amostra recrutada, do ponto de vista genérico (idade, estado civil, agregado familiar, situação profissional, 

escolaridade e literacia digital) e do ponto de vista da sua saúde e características sensoriais; 

• Tarefa 3: Aplicação de um teste de avaliação dos níveis de acuidade visual da amostra. 

 

:: Fase 2 - Montagem de infra-estruturas do FT e recolha de dados: 

• Tarefa 4: Instalação da infra-estrutura de acesso à aplicação iNeighbour TV nos lares dos participantes; 

• Tarefa 5: Realização de uma primeira sessão de esclarecimento; 

• Tarefa 6: Realização de uma segunda sessão de esclarecimento; 

• Tarefa 7: Realização de sessões individuais de recolha de dados em FT. 

 

Uma vez que a aplicação iNeighbour TV era composta por várias áreas funcionais (Cf. secção 1.6.2 pág. 11) 

entendeu-se que, nesta segunda fase, seria menos inibidor para os participantes, dada a pouca familiaridade 

com as TICs (Cf. secção 4.4.3 pág. 129), que a aplicação e as suas áreas de conteúdos fossem disponibilizadas 

aos participantes por etapas, sob pena de os frustrar e cansar demasiado na sua participação. Se tal sucedesse 

temia-se que tal pudesse comprometer a avaliação e recolha de dados pretendida. Assim, a interface iNeighbour 

TV foi disponibilizada aos participantes em três etapas: 

o Na etapa 1 foram disponibilizadas as áreas: i) Informação; ii) Saúde; iii) Definições; 

o Na etapa 2 foram disponibilizadas as áreas: i) Lazer; ii) Comunidade; iii) Placard; 

o Na etapa 3 foi disponibilizada a área Comunicação.  

 

:: Fase 3 - Tratamento e análise dos dados recolhidos em FT. 
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A seguir descrevem-se, mais aprofundada e detalhadamente, cada uma das tarefas envolvidas nas fases de 

implementação e realização do FT, antes listadas.  

 

4.3.1. Recrutamento de participantes  

O processo de recrutamento de participantes para o FT revestiu-se de inúmeras dificuldades. Considera-se o relato das 

dificuldades e entraves encontrados relevantes pois a sua tomada de consciência, por parte de outros investigadores 

poderá agilizar futuros recrutamentos no contexto de outros trabalhos de investigação similares. As dificuldades 

encontradas, de uma forma geral, relacionavam-se com o sentimento de medo, desconfiança e insegurança evidenciados 

pelas pessoas abordadas perante as seguintes circunstâncias: 

• Em primeiro lugar, o contacto com tecnologias digitais que não dominavam e que, pelo facto, lhes causavam 

receio e apreensão;  

• Em segundo lugar, a intromissão nas suas rotinas quotidianas, o que naturalmente ocorre com um processo de 

avaliação como um FT e que, para estas pessoas, era um factor de desconforto. 

 

Foram, assim, necessárias duas tentativas diferentes de recrutamento. A primeira tentativa materializou-se no contacto 

com um grupo de seniores — cerca de 40 indivíduos — que frequentavam regularmente actividades lúdicas e desportivas 

organizadas pela Câmara Municipal da Maia, com vista à integração e sociabilidade dos demais participantes na 

comunidade. Optou-se, inicialmente, por esta via de recrutamento, porque os pais do investigador faziam parte do referido 

grupo de seniores. Entendeu-se, por isso, que este factor de familiaridade e proximidade dos pais do investigador com os 

restantes elementos do grupo, poderia favorecer o recrutamento de participantes. Foi, portanto, combinada uma ida ao 

local onde este grupo, geralmente, se reunia, com os seguintes objectivos:  

• Explicar informalmente o projecto de investigação e as suas necessidades; 

• Recrutar participantes; 

• Explicar que, para se participar no estudo, seria necessário possuir uma ligação ao serviço de Televisão 

Interactiva Meo — que lhes seria instalada nos seus domicílios — e que tal não acarretaria qualquer tipo de 

custo para os participantes76.  

 

No entanto, após a pequena explicação das intenções e perante um convite para a participação no projecto, verificou-se, 

por diversas razões, uma grande resistência, desconfiança e relutância do grupo, em participar no FT. O factor "Meo" 

desfavoreceu o recrutamento de participantes, apesar de lhes ter sido explicado que não havia qualquer tipo de custo para 

os participantes. Formou-se no grupo a ideia de que o investigador lhes estaria a vender o serviço de iTV do Meo, o que 

originou um sentimento de desconfiança, expresso nos comentários e relatos que alguns faziam de más experiências 

passadas vividas por amigos e familiares com este tipo de serviços. Observou-se, também, um elevado grau de 

resistência e aversão ao contacto com tecnologias digitais com as quais estes indivíduos afirmavam não estar 

familiarizados. Por fim também se mostravam indisponíveis argumentando que, ou quase nunca estavam em casa para 

poderem participar, ou então que tinham outras responsabilidades e compromissos familiares (por exemplo, ir buscar os 

netos à escola ou tratar do quintal) que não lhes deixavam tempo para tal. Assim, a primeira tentativa e estratégia de 

recrutamento, não se revelou frutífera. Optou-se, então, por uma segunda tentativa e estratégia de recrutamento de 

                                                                 
76 A Meo era um dos parceiros de desenvolvimento do projecto iNeighbour TV, pelo que foram disponibilizadas gratuitamente ligações do serviço de Televisão interactiva Meo 
que permitiam o acesso dos participantes, a partir dos seus domicílios, de forma a interagirem com a aplicação iNeighbour TV e sua respectiva interface gráfico-interactiva. 
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participantes, baseada numa relação de proximidade/confiança familiar entre o investigador e os indivíduos a recrutar, 

estratégia esta que se veio a revelar determinante neste tipo de situações. 

 

Esta segunda tentativa de recrutamento baseou-se, assim, numa abordagem FoaF (Friend of a Friend), recorrendo a 

amigos dos pais e familiares do investigador, dentro da faixa etária em causa. Pelos laços afectivos entre o investigador e 

os amigos/familiares, seria de esperar que estes mais facilmente aceitassem dispor do seu tempo para participar e ajudar 

na investigação. Perante esta hipótese, encetaram-se visitas informais aos domicílios de casais de familiares e amigos do 

investigador. Durante as visitas, foi informalmente explicado e apresentado o projecto iNeighbour TV, os objectivos do 

projecto, os objectivos individuais do investigador e a importância da participação destes para o sucesso, tanto do projecto 

iNeighbour TV como para o presente projecto de investigação. Foi ainda explicado que seria necessário proceder-se à 

instalação nos seus domicílios de um serviço de Televisão Interactiva da Meo para que estes pudessem aceder à 

aplicação iNeighbour TV, não acarretaando qualquer tipo de custo monetário para os mesmos. Depois de apresentadas e 

explicadas as intenções, estes seniores prontamente se disponibilizaram a participar no FT. Mas esta disponibilidade, tal 

como inicialmente presumido, verificou-se estar relacionada com o factor "laço de amizade e familiar" existente entre o 

investigador e estes indivíduos.  

 

Por fim, e por limitações de infra-estruturas tecnológicas disponíveis para o FT no Porto77, acabaram por ser recrutados 

quatro dos seis casais de participantes abordados nesta segunda tentativa de recrutamento.  

 

No sentido de elucidar o leitor sobre as implicações temporais da realização do processo de recrutamento de participantes 

em apreço, estas encontram-se contabilizadas no Anexo 7 pág. 289. 

 

4.3.2. Aplicação de inquéritos iniciais para caracterização da amostra 

Uma vez que seria necessário caracterizar a amostra de participantes recrutados para a avaliação do Design e 

Usabilidade da interface da aplicação iNeighbour TV foram inicialmente aplicados dois inquéritos à amostra de 

participantes recrutados para o estudo78. Estes inquéritos eram aplicados por questionário, com questões de resposta 

fechada. Eram preenchidos na presença e com a ajuda do investigador para se prevenir a provável incompreensão de 

algumas das questões colocadas. Assim, estes inquéritos eram de administração indirecta. O modelo do referido inquérito 

por questionário pode ser consultado no Anexo 8 pág. 290, sendo os resultados apresentados na secção 4.4 pág. 128.  

 

4.3.3. Aplicação de inquérito sobre as características sensoriais da amostra  

No sentido de se traçar, também, uma caracterização relacionada com o estado de saúde dos participantes e com as suas 

características sensoriais (ao nível exclusivamente da visão e audição), foi-lhes, também, aplicado um terceiro inquérito 

por questionário, com questões de resposta, tanto fechada como aberta, focado nas seguintes características: 

                                                                 
77 Posteriormente ao recrutamento descrito o parceiro tecnológico do projecto iNeighbour TV — a Meo, Portugal Telecom — apenas disponibilizou para o FT no Porto quatro 
ligações ao serviço de Televisão interactiva da Meo, ligação esta que permitiria o acesso dos participantes à aplicação iNeighbour TV. Pelo que, atendendo a esta limitação, só 
foi possível recolher dados com um máximo de quatro casais e não seis, tal como acabou por ser a amostra utilizada no FT.   
78 Refira-se que, uma vez que existiam dados cuja necessidade de recolha era comum à presente Tese e ao projecto iNeighbour TV, estes inquéritos por questionários foram 
aplicados no âmbito, não apenas do trabalho de investigação da presente Tese, mas sim no âmbito, também, das necessidades do projecto iNeighbour TV. Portanto, incluem, 
para além questões necessárias à presente caracterização da amostra, questões desprovidas de relevância para a presente Tese. Assim foram apenas mencionadas, na 
caracterização da amostra antes apresentada, as características pertinentes para a caracterização da amostra utilizada, no contexto do problema de investigação da presente 
Tese.  
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• Características da visão: i) Identificação de doenças (cataratas, estigmatismos, etc.); ii) Utilização ou não uso de 

óculos; iii) Tipologia de óculos usados;  

• Características da audição: i) Identificação de dificuldades (ouve bem ou mal); ii) Utilização ou não de aparelho 

auxiliar auditivo; 

• Características gerais de saúde: i) Toma ou não de medicação; ii) Identificação de problemas de saúde 

específicos. 

 

Assim, este inquérito era de administração indirecta. O modelo do referido inquérito por questionário pode ser consultado 

no Anexo 9 pág. 294, sendo os respectivos resultados apresentados nas secções 4.4.4 pág. 131 e 4.4.5 pág. 133.  

 

4.3.4. Avaliação dos níveis de acuidade visual da amostra 

No sentido de se complementar a informação recolhida sobre a visão dos participantes (de natureza declarada),  

realizou-se uma avaliação à sua acuidade visual. Por acuidade visual entenda-se, segundo o Concelho Internacional de 

Oftalmologia (International Council of Ophtalmology), a capacidade de o sistema visual identificar ou distinguir detalhe 

(International Council of Ophthalmology, 1988, p. 08). Esta avaliação é precisamente a medição da referida capacidade. 

Refira-se que, apesar de este teste não substituir uma avaliação realizada por pessoal médico profissional, oferece um 

retrato aproximado do grau de acuidade visual efectiva dos participantes.  

 

Foi empregue a escala de Snellen, escala esta que compreende onze linhas de caracteres com diferentes tamanhos, 

sendo que os maiores se situam no extremo superior da escala (esta tem como medidas 59,4 x 21cm e a primeira letra [o 

"E" situado no extremo superior] mede 9 x 9 cm). À medida que a pessoa em avaliação vai lendo e descendo na escala, 

os caracteres vão progressivamente diminuindo de tamanho (Watt, 2003), conforme ilustrado na seguinte figura: 

 

Figura 36 - Escala de Snellen  
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Nesta escala, a cada linha de caracteres está atribuída uma fracção numérica, distribuída como ilustrado na Figura 36. O 

numerador destas fracções representa a distância em pés (1ft ou 1 pé = 0.30480000 m) entre a posição da escala e o 

indivíduo que se encontra a ser avaliado, que, no caso deste teste, é de 20 pés (aproximadamente 6 metros) (Watt, 2003). 

Já o denominador representa a menor linha de caracteres que o olho do indivíduo em avaliação consegue ler e 

discriminar. Portanto, 20/20 significa que o olho em avaliação consegue ler um determinado tamanho de letra quando está 

a 20 pés de distância da escala. Se a 20 pés a última linha que um indivíduo consegue discriminar for a linha 20/40 tal 

significa que esse indivíduo, a 20 pés de algum objecto, só consegue discriminar detalhe que uma pessoa com visão 

20/20 consegue discriminar a 40 pés (aproximadamente 12 metros) de distância desse mesmo objecto (Watt, 2003).   

 

No que diz respeito ao protocolo de avaliação utilizado, este baseou-se nas recomendações de Sue Stevens, conselheira 

do Community Eye Health Journal, International Centre for Eye Health, da London School of Hygiene and Tropical 

Medicine (Stevens, 2007), consistindo nos seguintes passos: 

• Os procedimentos de avaliação foram primeiro descritos a cada um dos participantes; 

• Os participantes foram, depois, sentados numa cadeira a 6 metros da escala de Snellen, que por sua vez era 

colada numa parede a sensivelmente 1,5 metros do chão (a contar a partir da base da escala); 

• Aos participantes que declararam utilizar óculos foi pedido que realizassem o teste utilizando os mesmos;    

• A avaliação foi realizada a cada olho individualmente. A cada participante foi pedido que, embora mantivessem 

os dois olhos abertos, tapassem, com a palma da mão (substituindo um oclusor), o olho que não estava num 

dado momento a ser avaliado; 

• Começou-se sempre por avaliar o olho direito;  

• Cada participante lia em voz alta, a partir da primeira linha a contar de cima para baixo, cada uma das linhas 

indicadas pelo investigador; 

• O investigador apontava, numa grelha em Excel, a última linha que o participante conseguia ler correctamente. 

 

4.3.5. Instalação da ligação/acesso à aplicação iNeighbour TV in situ 

Com a colaboração e financiamento da Meo (www.meo.pt) e do grupo de investigação do projecto iNeighbour TV, foi 

gratuitamente disponibilizada e instalada no domicílio dos participantes que compunham a amostra, nomeadamente nas 

suas salas de estar, uma ligação/acesso ao serviço iTV da Meo. No que diz respeito a equipamentos tal implicou a 

instalação de uma STB descodificadora de sinal ligada à rede de distribuição da operadora de serviços de comunicação 

Meo, devidamente conectada ao televisor, tal como ilustrado na Figura 1 pág. 4.  

 

Uma descrição mais específica e ilustrada do modo de acesso dos participantes à aplicação iNeighbour TV, por meio da 

referida ligação/acesso ao serviço iTV da Meo, pode ser consultada no Anexo 10 pág. 295.  

 

4.3.6. Primeira sessão de esclarecimento 

A primeira sessão de esclarecimento envolveu a demonstração aos participantes do funcionamento geral da aplicação e 

do seu meio de interacção e controlo através do telecomando. A demonstração incluíu as seguintes descrições e 

operações: 
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• Descrição da estrutura da interface79; 

• Descrição das teclas do telecomando e o modo de interacção através do mesmo com a aplicação; 

• Descrição do focus e em que consistia este elemento da interface; 

• Login na aplicação; 

• Aceder ao menu principal da aplicação e navegar pelo mesmo; 

• Entrar em áreas da aplicação e navegar entre níveis de menu; 

• Esconder/minimizar o menu; 

• Trocar de utilizador na aplicação; 

• Retroceder entre páginas de conteúdos na aplicação; 

• Utilizar o botão de emergência no telecomando; 

• Utilizar a ajuda; 

• Trocar de utilizador; 

• Desligar a aplicação. 

  

Foram ainda mostradas as áreas Saúde, Informação e Definições sendo-lhes demonstrado o tipo de dados que se podiam 

consultar nestas áreas e suas subáreas. No sentido de facilitar a posterior interacção dos participantes com a aplicação, 

sem a presença do investigador, foi-lhes deixada uma brochura informativa sobre a aplicação80. A brochura descrevia: i) 

as operações básicas de acesso e interacção com a aplicação, como as teclas de navegação, o Login e o acesso à 

aplicação, a troca de utilizador, a minimização do menu em televisor e o uso do botão de emergência; ii) o tipo de 

conteúdos e funcionalidades que os participantes podiam consultar nas áreas Saúde, Informação e Definições.  

 

Figura 37 - Brochura informativa para os participantes sobre a aplicação iNeighbour TV  

 

 

Após a demonstração e esclarecimentos prestados, os participantes foram convidados a experimentar um primeiro 

momento de contacto com a interface da aplicação, que consistia em executar a primeira das três tarefas de interacção 

especificadas e detalhadamente descritas na secção 4.5.2.1 pág. 154.  

                                                                 
79 Antes propriamente de se demonstrar o funcionamento da interface, foi necessário explicar a forma como a aplicação exibia os seus conteúdos e funcionalidades, uma vez 
que a maioria dos participantes que compunham a amostra (apenas dois sabiam aceder à internet e usar um computador) não estavam familiarizados com os típicos modelos 
e conceitos de interacção das TICs. Foi-lhes, portanto, apresentada uma analogia entre a interface e uma peça de mobiliário, a partir da qual foi explicado que a aplicação era 
como um móvel composto por gavetas (analogia com o menu principal da aplicação). Cada gaveta estava dedicada a um tema dividido por variações desse tema (analogia 
com o segundo nível de menu). E cada variação do tema principal encontrava-se subdividida em pequenas "divisórias" que continham subvariações desse tema (analogia 
criada para descrever os filtros). 
80 Esta brochura informativa pode ser consultada em formato digital no conjunto de anexos secundários, entregues apenas em versão digital em DVD com a presente tese, 
especificamente no documento designado Brochura.pdf. 
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4.3.7. Segunda sessão de esclarecimento 

Na segunda sessão de esclarecimento foram realizadas as seguintes tarefas: 

• Apresentação e demonstração da área Lazer e das suas subáreas (investigador); 

• Apresentação e demonstração da área Placard e das suas subáreas (investigador); 

• Apresentação e demonstração da área Comunidade e das suas subáreas (investigador); 

• Criação de um Evento, utilizando a funcionalidade Criar Evento na área do Lazer (participantes); 

• Criação de uma Lista de Medicação, utilizando a funcionalidade Criar Medicamento na área Saúde 

(participantes). 

 

Em cada uma das novas áreas apresentadas foram, também, demonstrados o tipo de dados e funcionalidades que os 

participantes podiam consultar dentro de cada uma das novas áreas temáticas disponibilizadas na aplicação.  

 

No sentido de elucidar o leitor sobre as implicações temporais da realização das sessões de esclarecimento, estas 

encontram-se contabilizadas no Anexo 7 pág. 289. 

 

4.3.8. Sessões individuais de recolha de dados em FT 

Depois de cada sessão de esclarecimento e introdução a cada uma das duas fases de realização do FT, o investigador 

deslocava-se ao domicílio de cada casal de participantes onde realizava, com os mesmos, individualmente81, pequenas 

sessões de testes e avaliações do Design da interface. Nestas sessões os participantes eram inquiridos com questões, 

previamente desenhadas sob a forma de um guião de entrevista em formato digital Excel, utilizando, paralelamente, o 

protocolo verbal, mais conhecido como Think Aloud Protocol (Someren, Barnard & Sandberg, 1994). Este mesmo guião 

era acompanhado de uma grelha de observação onde eram registadas as respostas e sugestões dos participantes.  

Em todas estas sessões cada participante realizou as avaliações sentado no local da sala onde normalmente se sentaria 

para ver Televisão. Todos os participantes que declararam utilizar óculos realizaram estes testes com os mesmos 

colocados. Pretendia-se, desta forma preservar, o mais possível a variabilidade das condições físicas em que ocorreria o 

consumo televisivo dos participantes do FT. Do ponto de vista da relação física de cada participante com o televisor 

apresenta-se, a seguir, na Figura 38 pág. 128, uma esquematização que simula e descreve as condições espaciais em que 

estas sessões individuais ocorreram no domicílio dos quatro casais de participantes e a distância ao televisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
81 Quando um elemento do casal estava a ser avaliado o outro estava noutra divisão do domicílio. 
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Figura 38 - Condições físicas e espaciais em que decorreu o FT nas salas de estar dos participantes 

 

No sentido de elucidar o leitor sobre as implicações temporais da realização das sessões individuais, estas encontram-se 

contabilizadas no Anexo 7 pág. 289. 

 

4.4. Caracterização da amostra de participantes do FT 

A presente caracterização da amostra de participantes, baseia-se nos dados recolhidos com: 

• A aplicação dos inquéritos iniciais para caracterização da amostra (Cf. pág. 123); 

• A aplicação do inquérito sobre as características da saúde e sensoriais da amostra (Cf. pág. 123); 

• A avaliação dos níveis de acuidade visual da amostra (Cf. pág. 124); 

• A execução das tarefas de interacção com a aplicação iNeighbour TV, solicitadas aos participantes (Cf. pág. 154). 

 

4.4.1. Classificação da tipologia da amostra 

Em termos de classificação de tipologia da amostra, esta classifica-se, no quadro de tipologias propostas por Carmo & 

Ferreira (2008), como uma amostragem por conveniência (p. 215). Esta classificação deve-se ao fato de, tal como antes 

descrito na secção 4.3.1 pág. 122, a participação ter sido voluntária e de os participantes que constituíram a amostra serem 

familiares directos do autor do presente trabalho de investigação. Por outro lado, esta amostra pode ser considerada uma 
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amostra "worst case scenario", uma vez que, como será evidenciado nas páginas seguintes, esta se caracteriza, 

maioritariamente, por: i) baixos níveis de literacia digital; ii) níveis de escolaridade próximos do que é típico na maioria dos 

indivíduos portugueses desta faixa etária, ou seja, baixos (Cf. Gráfico 2 pág. 20); iii) e níveis de acuidade visual inferior à 

normal.  

 

No que diz respeito à dimensão da amostra, esta era composta por quatro casais num total de oito indivíduos, o que a 

transforma, também, numa amostra estatisticamente não representativa. Não obstante esta falta de representatividade 

estatística não é de menos importante referir que Jacob Nielsen, reputado investigador da área da Usabilidade, defende 

que um bom compromisso, em termos de resultados, advém precisamente de avaliações com não mais de 5 participantes, 

como se pode ler na seguinte citação do referido investigador: 

"Elaborate usability tests are a waste of resources. The best results come from testing no more than 5 users and 

running as many small tests as you can afford." (Nielsen, 2000). 

 

Portanto, tendo-se em consideração a anterior citação, o seu conteúdo e a importância do seu autor, considera-se que a 

falta de representatividade estatística não coloca em causa a validade e importância dos resultados e conhecimentos 

obtidos com uma amostra de dimensão reduzida como a que foi recrutada para esta investigação. 

 

4.4.2. Características pessoais da amostra 

Em termos de distribuição etária, quatro dos oito participantes tinham entre 61 e 65 anos de idade, dois tinham entre 66 e 

70 anos de idade e os restantes dois tinham entre 71 e 75 anos de idade. Quanto ao estado civil dos participantes, todos 

eram casados/as com um/a participante do género oposto e pertencente, também, à amostra. De todos os participantes 

apenas um dos casais não tinha filhos. Os restantes tinham entre um e três filhos, sendo que apenas dois dos quatro 

casais ainda partilhavam o seu domicílio com filhos. Todos os casais de participantes residiam em casa própria. Em 

termos profissionais seis eram reformados, um estava ainda empregado e o restante participante estava desempregado.   

 

Figura 39 - Participantes constituíntes da amostra recrutada para o FT  

 

 

4.4.3. Habilitações literárias e digitais da amostra 

No que diz respeito às habilitações literárias da amostra, esta caracterizava-se por baixos níveis de escolaridade. Como 

evidenciado no Gráfico 14 pág.130, seis dos participantes tinham o 4º ano do ensino básico, um tinha o 6º ano e o restante 

participante tinha o 7º ano, tendo inclusivamente frequentado o 1º ano do Instituto Industrial do Porto. Refira-se ainda que 

um dos participantes com o 4º ano do ensino básico havia frequentado um curso de Encarregado Geral para a área da 

construção civil.    
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Gráfico 14 - Distribuição das habilitações literárias da amostra 

 

 

Quanto às habilitações digitais, ao nível das práticas tecnológicas conhecidas, os inquéritos revelaram um baixo grau de 

literacia digital na maioria dos participantes que compunham a amostra. De todos os oito participantes apenas dois 

declararam utilizar um computador, a internet e o e-mail, como evidenciado no Gráfico 15:  

 

Gráfico 15 - Distribuição das habilitações digitais da amostra em relação a computadores, internet e serviços de e-mail 

 

 

Um declarou utilizar o computador sem ser para consultar a internet ainda que o utilizasse para consultar o e-mail. O outro 

utilizava o computador para consultar o e-mail e a internet não o utilizando sem consultar a internet. No entanto, ambos 

declararam nunca utilizar serviços de conversão em linha como o Chat/Messenger ou redes sociais como o Facebook. Há 

ainda a destacar, como evidenciado no Gráfico 16, que os participantes que afirmaram não utilizar um computador, com 

ou sem internet, eram na maioria do género feminino. Enquanto dois participantes masculinos utilizavam um computador e 

a internet, nenhum do género feminino utilizava a internet ou um computador.   

 

Gráfico 16 - Distribuição por género das habilitações digitais relacionadas com o uso do computador, internet e e-mail. 
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Em relação ao uso de um telemóvel, a grande maioria, utiliza o mesmo aparelho para fazer e receber chamadas 

telefónicas, como é visível no Gráfico 17. No entanto nenhum dos participantes declarou utilizar o telemóvel para enviar ou 

para receber mensagens escritas. 

 

Gráfico 17 - Distribuição dos participantes que usam ou não usam telemóvel 

 

 

4.4.4. Características sensoriais da amostra 

No que diz respeito às características sensoriais — de visão e audição — verificou-se que a maior parte dos indivíduos 

que compunham a amostra padeciam de maiores problemas de visão do que de audição, como patente nos dados de 

seguida descritos relativamente a estes dois sentidos da percepção. 

 

4.4.4.1. Visão - Utilização de óculos e grau de Acuidade Visual 

Tal como evidenciado no Gráfico 18, sete em oito dos indivíduos que compunham a amostra declararam utilizar óculos. 

Apenas um dos participantes declarou não utilizar óculos. 

 

Gráfico 18 - Distribuição do uso e não uso de óculos por entre os participantes 

 

 

No que diz respeito aos graus de Acuidade Visual82 da amostra, a partir da avaliação descrita na página 124 apuraram-se 

os dados representados no Gráfico 19 pág. 132, onde a barra preta representa o grau de acuidade visual apurado para o olho 

direito de cada participante e a barra cinza representa o do olho esquerdo. 

 

 

                                                                 
82 Por Acuidade Visual entenda-se o grau de aptidão de o olho discriminar os detalhes, ou seja, a capacidade de perceber a forma e o contorno dos objectos. Simplificando 
mais, é o nível de “nitidez” com que o olho consegue visualizar algo. 
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Gráfico 19- Acuidade visual, por olho, apurada em cada um dos participantes da amostra 

 

 

Verifica-se, pelos dados expressos no gráfico anterior, que apenas dois dos participantes registaram um nível de acuidade 

de 20/20 e em apenas um dos seus olhos (o esquerdo). Nos restantes participantes foi apurada uma acuidade visual 

abaixo da considerada normal. Três caracterizam-se por uma acuidade situada entre os 20/30 e 20/40, ou seja, só 

conseguem ver com nitidez a 20 pés o que um indivíduo normal consegue ver a uma distância entre 30 a 40 pés. Os 

restantes três caracterizam-se por uma acuidade de 20/70, ou seja, só conseguem ver com nitidez a 20 pés o que um 

indivíduo normal consegue ver a uma distância de 70 pés, embora num destes participantes, no olho esquerdo, se tenha 

registado uma acuidade visual de 20/50. 

 

Perante estes dados pode-se afirmar, globalmente, que a maior parte dos participantes que compunham a amostra 

possuíam uma acuidade visual abaixo da considerada normal (Cf. secção 4.3.4 pág. 124), ou seja, que a sua visão se 

caracterizava por já acusar dificuldades que, se em alguns casos eram ténues (no Gráfico 19 - P1 e P6) noutros casos 

eram já significativas (no Gráfico 19 - P4, P7 e P8).  

 

4.4.4.2. Audição - Dificuldades auditivas e uso de aparelho auxiliar auditivo 

Como evidenciado no Gráfico 20, dos oito participantes da amostra, sete declararam não ouvir mal enquanto um declarou 

ouvir mal. 

 

Gráfico 20 - Participantes com e sem dificuldades de audição 

 

 

No que diz respeito ao uso de aparelhos auxiliares auditivos, nenhum participante declarou a sua utilização. 
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4.4.5. Características cognitivas e motoras da amostra 

Com base na observação directa, da execução de tarefas de interacção específicas com a aplicação iNeighbour TV, foi 

possível recolher informação sobre o perfil cognitivo e motor da amostra, o qual é apresentado a seguir. 

 

No que diz respeito à memória, as tarefas de interacção levadas a cabo no FT revelaram que, apesar de todos os 

participantes apresentarem já alguma diminuição da performance desta faculdade cognitiva — expressa, essencialmente, 

no esquecimento frequente de premir a tecla OK para validar uma opção (Cf. secção 4.5.2.2.2 pág. 161) — o declínio desta 

faculdade era mais acentuada em cinco dos oito participantes da amostra. Este declínio foi também revelado pela 

dificuldade exibida pelos participantes em se lembrarem da localização, na aplicação, dos conteúdos e funcionalidades 

solicitados pelo investigador quando estes se encontravam num nível mais profundo do que o segundo nível de menu (Cf. 

secção 4.5.2.2.3 pág. 163). Um dos participantes foi capaz de navegar entre vários níveis de menu sem grandes dificuldades, 

mas seis exibiram grandes dificuldades em encontrar os conteúdos pretendidos, interrompendo a navegação quando não 

encontravam, no segundo nível de menu, o que era pretendido. 

 

A amostra também se caracteriza por exibir, cumulativamente, algum declínio no controlo da atenção visual dinâmica 

(faculdade descrita na secção 2.2.6 pág. 43) e na coordenação de movimentos. A utilização do telecomando revelou 

comportamentos relacionados com a velocidade e capacidade de reorientação da atenção e olhar do telecomando para o 

televisor — enquanto usavam o telecomando (comportamentos descritos com mais detalhe na secção 4.5.2.2.1 pág. 158) — 

que provocavam lentidão e desorientação na execução das tarefas de interacção solicitadas. Estes declínios revelaram-se 

mais acentuados nos mesmos cinco participantes da amostra que exibiram uma maior diminuição de performance da 

memória, pois chegavam mesmo a fixar a sua atenção no telecomando em detrimento do televisor. Enquanto nos 

restantes três participantes, estes declínios não os impediam de completar a execução das tarefas solicitadas (embora 

afectasse a velocidade de execução), nos primeiros cinco esta diminuição sensorial era suficientemente acentuada para 

que estes, por vezes, interrompessem a interacção, denotando bloqueio, desorientação e incapacidade de prosseguir a 

interacção sem a ajuda ou estímulo verbal do investigador.   

 

Do ponto de vista da motricidade, a utilização do telecomando evidenciou alguma lentidão e dificuldade no movimento dos 

dedos em todos os elementos da amostra. No entanto, quatro participantes exibiam uma aparente redução na capacidade 

de aplicação de força pois, quando premiam uma tecla, faziam-no lenta e continuamente (Cf. secção 4.5.2.2.4 pág. 165).  

    

Por último, do ponto de vista da saúde física da amostra, há ainda a assinalar que seis dos participantes declararam 

padecer de artroses, o que pode ter influenciado a redução, observada, na capacidade de aplicação de força.  

 

4.5. Apresentação e interpretação dos dados recolhidos em FT 

A seguir descrevem-se cada um dos componentes da interface da aplicação iNeighbour TV avaliadas em FT, 

identificando-se: i) o que se pretendia avaliar (objectivo); ii) o método de recolha de dados empregue; iii) a análise dos 

dados recolhidos; iv) e, por fim, as conclusões sugeridas pelos dados recolhidos e observados, sob a forma de 

Recomendações/PODs. Para se salvaguardar a privacidade dos participantes no FT, quando estes são identificados no 

corpo de texto, essa identificação é feita em modo Superscript e com recurso a um sistema numérico que adopta o 
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seguinte modelo e distribuição: [P1] = Participante 1; [P2] = Participante 2; [P3] = Participante 3; [P4] = Participante 4; [P5] = 

Participante 5; [P6] = Participante 6; [P7] = Participante 7; [P8] = Participante 8.  

 

4.5.1. Iconografia  

A iconografia da interface é o conjunto de ícones visuais utilizados no menu da aplicação83 (Figura 40), para identificar o 

significado dos itens interactivos que possibilitam a navegação do utilizador pelas diversas áreas de conteúdos e 

funcionalidades disponibilizadas na aplicação. Em relação a este componente da interface foram avaliadas, no FT 

iNeighbour TV, as seguintes variáveis:  

• Grau de iconicidade da iconografia; 

• Necessidade da inclusão ou exclusão da menção escrita do significado da iconografia; 

• Inclusão ou exclusão de setas direccionais de navegação na iconografia visual; 

• Identificação individual de cada cor utilizada em cada item iconográfico; 

• Tamanhos mínimos para os elementos iconográficos. 

 

Foram utilizados um total de 21 ícones, apresentados na Figura 40, que serviam para ilustrar os seguintes conceitos: 1 - 

Saúde; 2 - A minha medicação; 3 - Marcações médicas e farmácias; 4 - Criar receituário; 5 - Informação; 6 - Meteorologia; 

7 - Contactos úteis; 8 - Termos de utilização; 9 - Lazer; 10 - Gerir Eventos e Convites; 11 - Calendário; 12 - Voluntariado; 

13 - Comunidade; 14 - Os meus amigos; 15 - O meu perfil; 16 - Procurar amigos; 17 - Comunicação; 18 - Chamadas; 19 - 

Mensagens; 20 - Novidades; 21 - Desligar.  

 

Figura 40 - Iconografia de menu avaliada em FT 

 

 

Há que referir que todo o referido conjunto iconográfico foi já desenhado considerando algumas das limitações impostas 

ao Design, principalmente pelo suporte e pela emissão televisiva, (Cf. págs 98 e 110). As limitações já consideradas foram a 

Cor e o Tamanho/Espaço-Resolução. 

 

Em relação à cor toda a iconografia foi desenvolvida e pensada com valores cromáticos situados dentro da margem de 

segurança Broadcast Safe Colors, para se minimizarem os problemas com exibição de cor descritos na secção 3.3.2 pág. 99. 

 

                                                                 
83 O uso de iconografia não se restringe nem se restringiu, neste caso, apenas ao menu de uma aplicação interactiva. É igualmente utilizada para ilustrar elementos 
informativos e não informativos, embora, no FT, apenas a iconografia do menu, tenha estado em avaliação. 
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Em relação ao tamanho da iconografia este foi determinado, não só pela resolução e espaço disponíveis para serem 

ocupados pela interface gráfica nos televisores CRT, mas também pela opção, tomada pelo grupo de investigação do 

projecto iNeighbour TV, de não ocultar por completo a emissão televisiva com a interface. A decisão de salvaguardar a 

visibilidade de alguns elementos da emissão televisiva (logótipos das estações de Televisão), bem como da maior parte 

da emissão televisiva, teve por objectivo minimizar a disrupção da experiência televisiva que a sobreposição total da 

interface acarretaria. Refira-se que esta decisão foi tomada numa altura anterior à participação do investigador neste 

projecto, pelo que este não teve intervenção na mesma e não foram consideradas todas as limitações e cuidados que se 

listam na secção 3.4 pág. 110, para a taxa de ocupação de espaço do televisor para a interface. Foram apenas consideradas 

limitações como as safe zones e as áreas no ecrã, onde tipicamente entram os logótipos das estações de Televisão. 

Assim, o espaço disponível em largura para a inserção de um menu horizontal era de cerca de 450 píxeis em largura. 

Uma vez que o menu principal exibia cerca de sete itens (ícones) de menu ao mesmo tempo, sendo que um estaria 

sempre num tamanho maior que os restantes (em focus surgia na zona central com um tamanho de 50 x 50 píxeis), tal 

determinou que houvesse um espaço útil para cada ícone de cerca de 30 píxeis.  

 

Figura 41 - Menu principal da aplicação iNeighbour TV  

 

 

Esta limitação de espaço, associada à limitação da resolução dos televisores, acabou também por impor uma iconografia 

extremamente simplificada e minimal. A resolução e espaço disponíveis eram insuficientes para se desenharem ícones 

com um nível de detalhe maior, como se pode observar na Figura 42, onde a grelha de píxeis disponíveis, para descrição 

de detalhe formal, é visível: 

 

Figura 42 - Ícone ampliado até ser visível a grelha de píxeis sobre a qual assenta o seu desenho 

 

 

No entanto, apesar destas restrições, foi possível criar ícones com diferentes combinações dos três seguintes atributos (Cf. 

Tabela 6 pág. 138), para mais tarde se avaliar a melhor abordagem a ter no Design de iconografia para seniores: 

• Figurativos (representam directa e visualmente o objecto ou acção a que se referem); 

• Não figurativos ou abstractos (não representam directa e visualmente o objecto ou acção a que se referem); 
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• Culturais (por culturais entendam-se ícones que, independentemente de serem ou não figurativos, utilizam 

soluções de representação visual assentes em convenções culturais que se presumia serem familiares para 

seniores por já terem sido utilizadas em contextos que lhes são mais familiares, como, por exemplo o ícone de 

Desligar, que recorre a uma solução de representação igual à utilizada na maior parte dos electrodomésticos). 

 

4.5.1.1. Avaliação do grau de iconicidade da iconografia 

Em relação a esta variável da iconografia pretendia-se verificar se os participantes associavam ou não as representações 

visuais, utilizadas em cada ícone, ao conceito para o qual estes haviam sido concebidos e que se pretendia que 

comunicassem. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

O investigador, durante a sessão individual, munido de imagens impressas de cada ícone em avaliação, mostrava ao 

participante cada um dos ícones, sem qualquer tipo de menção escrita ao significado do mesmo. A seguir era colocada a 

seguinte questão:  

• "O que é que acha que este símbolo quer dizer ou simboliza?" 
 

Figura 43 - Impressões dos ícones utilizadas na avaliação da iconografia  

 

 

Refira-se que, por vezes, era necessário fornecer pequenas pistas no sentido de estimular a obtenção de uma resposta 

por parte dos participantes que, nem sempre eram imediatamente capazes de responder. Se, mesmo assim, o participante 

não acertasse ou não fosse capaz de fornecer uma resposta, o investigador assinalava a resposta como errada e 

avançava para o ícone seguinte. 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

A partir da análise dos dados recolhidos, identificaram-se, no conjunto da iconografia em avaliação, cerca de cinco graus 

diferentes de iconicidade, graus esses que compõem a escala a seguir proposta: 

• Iconicidade total (todos os participantes identificaram o significado ou conceito semelhante); 

• Boa iconicidade (mais de metade dos participantes identificaram o significado ou conceito semelhante); 

• Iconicidade intermédia (metade dos participantes identificou o significado ou conceito semelhante e a outra 

metade não identificou o significado ou um conceito semelhante); 
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• Baixa iconicidade (menos de metade dos participantes identificaram o significado ou conceito semelhante);  

• Ausência total de iconicidade (nenhum dos participantes identificou o significado). 

 

Considere-se o seguinte gráfico: 

 

Gráfico 21 - Resultados da avaliação da iconicidade da iconografia  

 

 

Analisando-se os dados apresentados no gráfico anterior, onde as barras cinza identificam o número de participantes que 

erraram o significado e as barras pretas identificam o número de participantes que acertaram, constata-se que o conjunto 

iconográfico em análise, em função da escala de iconicidade antes proposta, se organiza da seguinte forma: 

• Grau de iconicidade total: 

Só o significado de um dos ícones em avaliação (Chamadas) foi identificado por todos os participantes da 

amostra; 

• Grau de boa iconicidade: 

 Só o significado de cinco dos ícones em avaliação (1. A minha medicação | 2. Meteorologia | 3. Contactos 

 úteis | 4. Lazer | 5. Chamadas) foi identificado por mais de metade da amostra; 

• Grau de iconicidade intermédia: 

O significado de três dos ícones em avaliação (1. Saúde | 2. Informação | 3. Calendário) foi identificado por 

metade da amostra;  

• Grau de baixa iconicidade: 

O signicado de oito dos ícones em avaliação (1. Gerir eventos e convites | 2. Voluntariado | 3. O meu perfil | 4. 

Procurar amigos | 5. Comunicação | 6. Mensagens | 7. Novidades | 8. Desligar) foi identificado por menos de 

metade da amostra;  

• Grau de ausência total de iconicidade: 

 O signicado de cinco dos ícones em avaliação (1. Marcações médicas e farmácias | 2. Criar receituário |  

 3. Termos de utilização | 4. Comunidade | 5. Os meus amigos) não foi identificado por nenhum dos 

 participantes da amostra. 

 

Numa primeira análise verifica-se que este conjunto iconográfico se revela, maioritariamente, ineficaz, na representação 

dos conceitos ou significados para que foram inicialmente concebidos. Apenas seis (cinco com boa iconicidade e um com 

iconicidade total) dos vinte e um ícones em análise, se revelaram compreensíveis no seu significado para a maioria da 

amostra. Mas, ainda assim, cruzando-se numa tabela (Tabela 6) o grau de iconicidade apurado na avaliação de cada 
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ícone, com a combinação de atributos dos mesmos, é possível encontrar indícios que sugerem qual será a abordagem ou 

abordagens, em termos de atributos, mais favorável/eis à compreensão de iconografia para seniores. Considere-se a 

seguinte tabela: 

 

Tabela 6 - Iconografia organizada por atributos e por grau de iconicidade apurada para cada ícone  

 

 

A partir da análise desta tabela verifica-se o seguinte: 

• Nos cinco ícones que são figurativos e culturais nenhum apresenta um grau de baixa iconicidade. Dois têm 

iconicidade intermédia, dois têm boa iconicidade e o último tem iconicidade total; 

• Nos ícones que são não figurativos e culturais, três em cinco são de baixa iconicidade, um é de iconicidade 

intermédia e o restante é de boa iconicidade; 
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• Nos ícones que são apenas figurativos só um em seis tem boa iconicidade. Três têm baixa iconicidade e dois 

têm ausência total de iconicidade; 

• Nos ícones que são apenas não figurativos dois em cinco têm baixa iconicidade, enquanto os restantes três têm 

ausência total de iconicidade. 

 

As constatações antes listadas e quantificadas a partir da Tabela 6 sugerem as seguintes conclusões: 

• Os ícones que são figurativos e culturais são os que apresentam uma melhor performance em termos de 

iconicidade. Em dez dos ícones que são culturais (figurativos e não figurativos) sete estão acima do grau de 

baixa iconicidade, no intervalo entre a iconicidade intermédia e a iconicidade total. O atributo cultural aparenta, 

por isso, ser mais o determinante e o que mais contribui, no binómio de atributos figurativo/cultural, para a 

ampliação do grau de iconicidade da iconografia. Tal sugere que ícones culturais são uma boa estratégia de 

comunicação visual de conceitos para seniores;  

• Apesar de Carmichael (1999) e Fisk et al (2004)84 defenderem que o uso de iconografia figurativa é mais eficaz 

do que o uso de iconografia não figurativa, nesta avaliação verificou-se que, embora o atributo figurativo ajude, 

este não é determinante nem garantia de total iconicidade. Repare-se que, dos onze ícones que são figurativos 

(figurativos e figurativos/culturais) apenas seis têm para os participantes um grau de iconicidade acima da baixa 

iconicidade. Os restantes têm uma iconicidade abaixo do grau de iconicidade intermédia. Repare-se, também, 

que tal não rebate o advogado por Carmichael (1999) e por Fisk et al (2004). Porque dos dez ícones que são 

não figurativos (não figurativos e não figurativos/culturais) oito têm uma iconicidade abaixo da iconicidade 

intermédia. Portanto, apesar do atributo figurativo não ser o mais determinante, iconografia figurativa revelou-se, 

também, mais eficaz do que a iconografia não figurativa.    

 

Apesar destas constatações mais generalistas há casos curiosos que merecem uma análise qualitativa e que levantam 

questões, como as seguintes: i) Tendo ícones como os de Procurar amigos, Comunicação e Desligar atributos como o 

cultural nas suas propriedades, porque é que estes foram classificados pelos participantes em graus de iconicidade abaixo 

da iconicidade intermédia? ii) E os restantes, porque razão ou razões se terão situado abaixo da iconicidade intermédia?  

 

Da análise directa de respostas dos participantes registadas pelo investigador, é possível encontrar indícios a partir dos 

quais se podem inferir respostas. No que diz respeito à primeira questão considerem-se as respostas dadas pelos 

participantes relativamente aos ícones Procurar amigos, Comunicação e Desligar, que podem ser consultadas na Tabela 

17 disponível no Anexo 11 pág. 297. 

 

• Respostas dadas para o ícone Procurar amigos: 

Apesar de este ícone utilizar uma convenção visual comum em ícones de procura de conteúdos (principalmente 

em interfaces de websites), as respostas fornecidas pelos participantes denunciam o desconhecimento da 

mesma. Apenas dois participantes [P1 e P4] identificaram uma lupa (objecto) e só um terceiro [P7] é que a associou 

ao acto de procurar (verbo/acção). Para todos os restantes cinco participantes o ícone, em primeiro lugar, não 

representava qualquer tipo de acção e, em segundo lugar, representava outros objectos que não a lupa, como 

                                                                 
84 Consultar a secção 2.3.2.2, a partir da página 55. 



 

 140 

uma raquete de ténis [P2, P3 e P5], um coador ou ainda uma chave [P2]. Há aqui como que uma tendência para uma 

leitura denotativa de significados em detrimento de uma leitura conotativa;  

 

• Respostas dadas para o ícone Comunicação: 

As respostas dadas para este ícone também sugerem que a maioria dos participantes não viram no ícone um 

balão de banda desenhada e muito menos o associaram à metáfora de Comunicação. Isto revela que 

desconheciam esta convenção visual comummente utilizada, quer em banda desenhada, quer até no contexto 

da web para representar o conceito de Comunicação85. Três dos participantes referiram, no entanto, conceitos 

relacionados com o acto de comunicar. Um referiu que lhe parecia um telefone-porteiro [P1], porque lhe dava a 

impressão da saída de um som através de uma grelha; outro referiu que podia representar a possibilidade de 

falar através da TV [P6]; e o terceiro referiu que "podia ser qualquer coisa de falar" [P4]. Os restantes participantes, 

ou não conseguiram atribuir um significado [P5] ou então referiram que lhes parecia uma fivela de um cinto [P8], 

uma indicação de registos [P3] ou até uma estação de serviço [P2]. Também, aqui, se detecta uma leitura mais 

denotativa do que conotativa; 

 

• Respostas dadas para o ícone Desligar: 

Já a prestação do ícone Desligar representou uma surpresa pois havia a convicção inicial de que o uso do típico 

ícone de Desligar, utilizado em muitos electrodomésticos, garantia que o seu significado fosse reconhecido por 

todos os participantes. No entanto, perante as respostas dadas, verifica-se que sete participantes o 

desconheciam [P1, P2, P4, P5, P6, P7 e P8] e que apenas um o reconheceu [P3]. Os outros referiram que lhes sugeria, ou 

uma cadeira de rodas [P7 e P8] ou o ícone de deficientes [P2 e P8], ou ainda um fogão eléctrico [P1]. Dois nem sequer 

foram capazes de atribuir um significado [P4 e P5]. A associação deste ícone ao ícone de deficiência ou ao fogão 

eléctrico (claramente mais figurativos/denotativos do que o ícone de desligar que é uma representação 

abstracta/conotativa) sugere, também, a tendência que estes seniores denotam para uma interpretação 

denotativa em detrimento de uma significação conotativa. Sugere, ainda, que, se o que se pretende é 

representar uma acção, o ícone deverá ilustrar a execução da mesma ao invés de apenas ilustrar objectos 

utilizados nessa acção, como é aqui o acto de desligar. Por outro lado, estas respostas também denunciam que 

os seniores nem sempre conhecem convenções visuais/culturais comuns, mesmo que estas sejam muito 

comuns em objectos ou situações com os quais é expectável que se tenham cruzado ao longo da sua vida 

(como o manuseamento de um televisor ou de electrodomésticos). Uma prova disso foi a afirmação proferida por 

um dos participantes [P8] quando o investigador, depois de concluída a sessão de avaliação, apontou para o 

botão de ligar e desligar de um televisor onde era esta utilizado e lhe perguntou se o participante não o conhecia. 

O participante apenas referiu que nunca havia reparado naquele ícone porque era muito pequeno e subtil. Esta 

resposta informal indicia que nem todas as convenções visuais/culturais, mesmo as de contextos que lhes são 

familiares, garantem a sua total eficácia. 

 

Analisados que estão os ícones que, apesar de possuírem o atributo cultural, foram classificados pelos participantes num 

grau abaixo da iconicidade intermédia, analisam-se, agora, as respostas dadas pelos participantes em relação aos ícones 

                                                                 
85 Se for feita uma busca no Google, em pesquisa de imagens, por Communication icons, pode-se verificar que o uso do balão de banda desenhada é uma convenção 
bastante usual para representar o referido conceito, muito embora não seja a única. A verificar no seguinte link: https://www.google.pt/search?q=communication+icon&hl=pt-
PT&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=x7vdT4-SBMiw0QWI_bjxCg&ved=0CFIQ_AUoAQ&biw=1372&bih=699  
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com total ausência de iconicidade (Cf. Tabela 18 pág. 297 no Anexo 11) no sentido de se responder à segunda questão 

levantada pela análise dos dados quantitativos antes apresentados. 

 

Nestes ícones (Comunidade, Amigos, Termos de Utilização, Criar receituário e Marcações médicas e farmácias) o que 

aparenta ser relativamente transversal a todas as respostas fornecidas, é que, na maioria dos casos, a representação é 

dúbia e insuficiente, ao nível de detalhe formal, para os participantes lhes conseguirem atribuir um significado. Se em 

muitos casos nem sequer conseguem atribuir um significado, outros há em que, quando apresentam um possível 

significado, é maioritariamente de objectos que se fossem desenhados com representações minimalistas e estilizadas, 

como as deste conjunto iconográfico, podiam realmente ser representados pela solução criada para estes ícones.  

Repare-se, o ícone desenhado para Termos de utilização podia realmente representar um cartão de telemóvel [P1 e P6], um 

intercomunicador de campainhas [P5], um aquecedor [P2], um ventilador [P3], ou ainda, uma grelha [P4]. Já o ícone desenhado 

para Marcações médicas e farmácias podia realmente representar grelha com uma dobradiça [P1], uma caixa com 

compartimentos para vários medicamentos [P1], um blister de medicamentos [P5], um multibanco [P7], um teclado de telefone 

[P8], etc. O mesmo é válido para o ícone de Criar receituário onde as respostas dadas apontavam significados como cortar 

medicação [P2], cabeça de um parafuso de cruz [P3], um telefone [P6], medicação [P7] e cruz vermelha [P7]. 

 

Figura 44 - Ícones Termos de utilização e Marcações Médicas e Farmácias. 

   

 

Estas interpretações dos participantes sugerem que se deve ser mais específico e graficamente mais detalhado nas 

representações iconográficas utilizadas, sob pena de este tipo de público confundir o seu significado com outros que não 

os pretendidos. Outra evidência para esta necessidade de maior detalhe na representação visual, é a interpretação feita 

por alguns dos participantes para o ícone Os meus amigos. Apesar de identificarem visualmente uma figura humana 

referem e apontam a ausência de alguns pormenores e detalhes formais cuja inclusão seria importante para uma mais 

eficaz interpretação do ícone. Um dos participantes refere que o ícone representa uma pessoa surda e muda porque não 

tem olhos nem boca [P1]. Outro, por comparação com o ícone de Comunidade, refere que se o ícone anterior era de 

Comunidade este era de uma comunidade muito fechada, porque já não via ali uma cara a sorrir [P2], referindo-se 

claramente à ausência de olhos e de uma boca.  

 

Uma última constatação a referir é a de que, no caso dos ícones que deveriam expressar acções (1. Procurar amigos | 2. 

Criar eventos | 3. Criar um receituário | 4. Desligar), os participantes, quando conseguiam dar uma resposta e atribuir um 

significado, quase sempre referiam um objecto em detrimento de uma acção, (Cf. Tabela 19 pág. 298 no Anexo 11). Em 24 

respostas (neste número estão já excluídas as respostas em que os participantes não conseguem atribuir qualquer tipo de 

significado ao ícone), apenas uma foi no sentido da execução de uma acção. Mas, mesmo esta, estava desviada do 

significado pretendido para o ícone em apreço pois, para o ícone Criar Receituário, deu como resposta o significado 

"cortar a medicação" [P2]. Esta observação sugere que, em casos em que o significado do ícone expressa a execução de 

uma acção, se possível, seja procurada uma solução de representação que contemple a ilustração da execução dessa 
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mesma acção. Caso contrário a interpretação do significado do ícone, pode ser errada ou, na melhor das hipóteses, 

apenas expressar objectos associados à execução da acção em causa em determinado ícone.  

 

:: Recomendações/PODs 

Tendo em conta os dados recolhidos, é recomendável que se considerem os seguintes PODs e recomendações relativas 

à iconicidade da iconografia: 

• Sempre que possível e pertinente dever-se-á conciliar o atributo figurativo com o atributo cultural na 

representação visual do significado de um ícone. Apesar de o atributo cultural não ser garantia total da 

compreensão de todos os ícones, este atributo pode ampliar, em alguns casos, o grau de iconicidade das 

iconografias desenvolvidas para este público; 

• A iconografia deve ser o mais figurativa e literal possível. Apesar de nos testes realizados se ter verificado que o 

atributo figurativo nem sempre é garantia de total eficácia em todas as situações, também se verificou um maior 

grau de iconicidade nos ícones que tinham o atributo figurativo do que os que tinham o atributo não figurativo; 

• Evitar representações iconográficas que possam representar múltiplos objectos. Ícones onde figuram 

representações de objectos que possam induzir à leitura de vários objectos diferentes, parecem, neste tipo de 

utilizadores, induzir a leituras que se desviam dos significados originais pretendidos; 

• Evitar representações visuais demasiado minimalistas e estilizadas. A ausência de detalhes diferenciadores 

entre ícones pode criar semelhanças indesejáveis entre os mesmos que podem induzir a leituras e 

interpretações diferentes das pretendidas; 

• Evitar o uso de metáforas visuais ou representações conotativas na ilustração do significado de um ícone. Os 

dados recolhidos revelam que este tipo de utilizadores tende para ter uma interpretação mais denotativa do que 

conotativa, tendo dificuldade em atribuir significados para além dos objectos ou acções ilustradas na 

representação visual desenvolvida para um ícone;  

• Quando se recorrerem a convenções culturais de representação iconográfica, deve-se verificar se este tipo de 

utilizadores está familiarizado com essa convenção em especial. Convenções há que, apesar de muito comuns 

para o universo geral de utilizadores, nem sempre são familiares para seniores; 

• Em ícones que se pretende que expressem acções ou a execução de uma acção é recomendável que a 

execução dessa acção esteja, também, ilustrada na representação usada no ícone. Os dados recolhidos 

sugerem que, se a solução de representação apenas utilizar, por exemplo, um objecto usado na execução 

dessa acção, este tipo de utilizadores tende a interpretar o significado do ícone como sendo o objecto em causa 

e não a acção que o objecto permite executar.  

  

4.5.1.2. Avaliação da necessidade de inclusão da menção escrita dos ícones 

Em relação a esta variável da iconografia pretendia-se aferir se os participantes abdicavam, ou não, de uma menção 

escrita ao significado de cada ícone, mesmo que já tivessem evidenciado na avaliação do grau de iconicidade da 

iconografia, que eram capazes de descodificar o significado do mesmo. Tal deveu-se à intuição inicial de que os 

participantes teriam dificuldades em identificar o significado da maior parte da iconografia, tal como se acabou por verificar.  
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:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Depois de avaliado o grau de iconicidade, independentemente da resposta do participante, o investigador colocava a 

seguinte questão: 

• "Acha que, para se perceber o significado do símbolo, é preciso ter o significado escrito por baixo ou não?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

As respostas à questão colocada revelaram-se inequívocas. Considere-se o seguinte gráfico onde a barra preta 

representa o número de participantes que não abdica e a barra cinza representa o número de participantes que abdica: 

 

Gráfico 22 - Resultados da avaliação à pertinência da inclusão de uma menção escrita ao significado da iconografia 

 

 

Constata-se pela esmagadora maioria das respostas fornecidas, num total de cento e sessenta e oito (8 participantes x 21 

ícones = 168 respostas), que estes não abdicam da menção escrita. Em cento e sessenta e oito respostas, apenas vinte e 

uma eram no sentido de se abdicar da menção escrita, o que correspondia a 12,5% do total de respostas. Mesmo em 

ícones como o das Chamadas, ícone em cujo significado a totalidade dos participantes havia acertado, sete dos oito 

participantes expressaram que, ainda assim, não abdicavam da menção escrita. 

 

As justificações para esta forte necessidade revelaram-se nas respostas proactivas fornecidas pelos participantes. Era 

frequentemente referido: i) o medo de esquecer o significado de cada ícone, dada a enorme quantidade em causa; ii) a 

preocupação com as suas futuras capacidades de memória; iii) a preocupação com as referidas capacidades mas de 

outros utilizadores da mesma faixa etária, como expresso na seguinte afirmação: 

• "Continuo a bater na mesma. Eu sei mas a maioria das pessoas não sabem!" [P3]. 

 

Era clara a consciência, por parte de alguns participantes, da sua condição de seniores e dos típicos constrangimentos 

cognitivos e de memória que o envelhecimento acarreta, como se verifica nas seguintes afirmações: 

• "A gente às vezes anda com as coisas na mão e não sabe delas... É melhor estar lá o nome" [P2]; 

• "Na nossa idade é sempre melhor isso" [P7]; 

• "É melhor nos primeiros tempos para a gente se habituar" [P7]; 

• "Eu hoje posso até saber o que isso quer dizer. Mas amanhã não sei porque estou a envelhecer. Por isso, é melhor ter lá o 

nome escrito" [P1]; 

• "Ajuda sempre ter. Para a maioria das pessoas ajuda" [P6]; 

• "Se se pretende que o símbolo seja mais eficaz para todos, tem de ter o texto" [P6]. 
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Alguns participantes justificaram também a necessidade da menção escrita com a dificuldade cognitiva que tinham na 

interpretação de códigos visuais que desconheciam: 

• "Ajuda mais rápido a que nós não pensemos tanto no que isto significa" [P3]; 

• "Às vezes podemos estar a pensar uma coisa e assim escrito vê-se logo o que é" [P8]. 

 

Um dos participantes evidenciou a consciência da sua falta de contacto com os códigos e convenções visuais tipicamente 

utilizadas em novos suportes tecnológicos: 

• "Estes símbolos para nós é um bocado... (pausa e acena a cabeça em sinal de incompreensão), especialmente quando não 

percebemos nada das novas tecnologias" [P7]. 

 

:: Recomendações/PODs 

Perante estas afirmações e perante a tendência esmagadora dos participantes para a preferência pela inclusão da 

menção escrita conclui-se que é sempre preferível incluir a mesma. Esta constatação conflui, de resto, com o que é 

defendido por Carmichael (1999), Fisk et al (2004) e Rice & Alm (2008) a propósito desta variável da iconografia. No 

entanto, os referidos investigadores defendem o uso de ícones textuais em detrimento de ícones pictóricos pois 

constataram que os erros eram menos frequentes com as menções escritas (Cf. secção 2.3.2.2 pág. 55). Já no caso da 

presente avaliação, apesar de não se abdicar da parte pictórica dos ícones, verificou-se que a presença da menção 

escrita é necessária, não apenas para evitar falhas na interpretação, mas, também, para induzir um sentimento de 

confiança e atenuar o receio que este tipo de utilizadores evidencia em não compreender ou em esquecer, posteriormente, 

o significado de iconografia específica. 

 

4.5.1.3. Avaliação da inclusão de setas direccionais na iconografia de menu 

Toda a iconografia de segundo nível de menu, quando em focus, era acentuada pela presença de duas setas direccionais 

que ladeavam cada ícone (Cf. Figura 49 pág. 152). Em relação a esta variável da iconografia pretendia-se avaliar se, tal 

inclusão, primeiro, era perceptível e, segundo, se os ajudava a compreender como é que utilizavam o telecomando para 

navegar pela interface. Quando a iconografia foi desenvolvida pressentia-se que a inclusão das referidas setas na 

iconografia iria ajudar os participantes a compreender como interagir pela interface, por meio das teclas direccionais do 

telecomando. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

O investigador exibia o segundo nível de menu ao participante e eram-lhe colocadas as seguintes questões:  

• "Reparou que quando navega e selecciona um destes símbolos coloridos aparecem umas setinhas pequenas de 

cada lado?  

• "Sabe o que as setinhas significam? O que é que significam?" 

• "Acha que as setinhas são necessárias?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

No que diz respeito à primeira questão colocada — "Reparou que quando navega e selecciona um destes símbolos 

coloridos aparecem umas setinhas pequenas de cada lado?" — apenas um participante afirmou não se ter apercebido da 

presença das mesmas na iconografia. Todos os restantes afirmaram que se haviam apercebido da sua presença.  
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No que diz respeito à segunda questão colocada — "Sabe o que as setinhas significam?" — apenas um participante 

afirmou não saber o que este elemento gráfico significava [P8]. Todos os restantes sete afirmaram saber o que as setas 

direccionais significavam, o que de resto se confirmou, quase na totalidade (evidente na resposta de seis participantes), 

com as respostas dadas à pergunta complementar à segunda questão — "O que é que significam?": 

• "Deslocar os sinais de um lado para o outro" [P3]; 

• "As setas estão a dizer que tanto se pode ir para um lado como para o outro" [P4]; 

• "Para dar a indicação de onde é que o iluminado está e de para onde podemos navegar" [P6]; 

• "Indicam que a pessoa pode circular de um lado para o outro" [P5]; 

• "Significam que a pessoa pode navegar para o lado esquerdo ou direito" [P1]; 

• "Servem para indicar que a pessoa pode andar de um lado para o outro" [P2]. 

 

A maioria dos participantes compreendia, assim, a função destes elementos e que serviam para orientar a sua interacção 

por meio das teclas de telecomando. Apenas um dos sete participantes [P7] que havia afirmado que sabia o que as setas 

significavam, atribuiu um significado diferente do originalmente pensado. Para este as setas estavam ali para diferenciar 

entre os dois estados de interacção do ícone, ou seja, entre o estado em focus e sem focus.   

 

Já em relação à terceira questão colocada — "Acha que as setinhas são necessárias?" — as respostas foram expressivas. 

Apenas um dos oito participantes as refere como desnecessárias porque estas já existem no telecomando [P1]. Mas dos 

restantes sete participantes alguns apontaram justificações que denotam a ajuda que estes elementos constituem para os 

relembrar que para navegar têm de utilizar as teclas direccionais do telecomando: 

• "Porque assim sabemos sempre que se pode carregar nas teclas do comando para andar de um lado para o outro" [P3]; 

• "É melhor lá estarem. A pessoa sabendo lê-las lembra-se do que tem de fazer" [P4]; 

• "Porque é uma maneira de não nos esquecermos de como se usa o comando" [P6]; 

• "Porque chama a atenção de que podemos usar o comando para navegar de um lado para o outro" [P5]. 

 

Há ainda a referir que, noutra sessão de avaliação — a avaliação da identificação da localização do focus na interface — 

um dos participantes [P3], depois de correctamente ter identificado a localização do focus afirmou que o havia conseguido 

identificar por causa da presença deste recurso visual no estado com focus do referido item (marcado na Figura 45). Tal 

denota que a presença destes elementos pode ser benéfica para, não só ajudar a conduzir a navegação por entre os itens 

da interface, como também para ajudar na distinção visual entre itens interactivos em focus e sem focus.  

 

Figura 45 - Item/botão de ajuda em focus e com a seta direccional 

 

 

:: Recomendações/PODs 

Os dados recolhidos sugerem que, para seniores, a utilização de setas direccionais na iconografia, e até mesmo noutros 

itens interactivos da interface, é não só compreendido como é até desejável. Por um lado, parecem funcionar como um 

auxiliar de memória relativamente ao modo de interacção com a aplicação por meio das teclas direccionais no 

telecomando. Por outro lado, podem, também, funcionar como um elemento de reforço visual de distinção entre o que está 
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e o que não está em focus na interface. Portanto, considera-se uma boa prática incluir este tipo de pista visual de 

navegação em itens interactivos de uma interface como a iconografia de menu e outros itens interactivos que uma 

interface exiba.  

 

4.5.1.4. Avaliação da identificação individual de cada cor da iconografia de menu 

Em relação a esta variável da iconografia da interface pretendia-se avaliar, em primeiro lugar, se os participantes eram 

capazes de visualmente identificar e distinguir, inequivocamente, cada uma das cores utilizadas em cada ícone de menu 

ou se haveria cores problemáticas a não utilizar, por tendencialmente serem difíceis de identificar por seniores. Pretendia-

se, também, avaliar se haveria algum tipo de relação entre o tamanho de exibição do ícone no televisor e o grau de 

identificação da cor, uma vez que a iconografia era exibida em dois tamanhos diferentes na interface. Por fim, pretendia-se, 

ainda, avaliar se as cores se distinguiam eficazmente umas das outras quando exibidas em conjunto, tal como acontece 

com o menu de primeiro nível da interface do iNeighbour TV, onde a cor é utilizada como pista visual de distinção e 

identidade entre as diversas áreas da aplicação.   

 

Figura 46 - Iconografia de primeiro nível do menu da aplicação iNeighbour TV 

 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Numa primeira fase, durante a sessão individual de avaliação, o investigador exibiu aos participantes no televisor, um a 

um, sete ícones de cor diferente. Exibiu, primeiro, uma série sequencial de sete ícones numa versão maior e, depois, outra 

série dos mesmos ícones, mas num tamanho menor, conforme exemplo da seguinte figura:  

 

Figura 47 - Ícone da área Saúde nos dois tamanhos exibidos a cada participante 

 

 

Os tamanhos exibidos respeitavam a resolução em que estes foram utilizados na aplicação iNeighbour TV, ou seja, 30 x 

30 píxeis na versão mais pequena e 50 x 50 píxeis, na versão maior. Por fim perguntava-se, individualmente, a cada 

participante de que cor era cada ícone exibido. 

 

Numa segunda fase foi exibida aos participantes uma página com sete ícones de cores diferentes (Cf. Figura 46), lado a 

lado, colocando-se a seguinte questão: 

• "Acha que estes simbolos têm todos cores que se distinguem bem umas das outras ou há alguns com cores 

que acha parecidas?" 
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:: Análise dos dados recolhidos 

No que diz respeito à capacidade de identificar cada uma das cores utilizadas na iconografia da interface não se 

detectaram grandes problemas86. Considere-se o Gráfico 23 onde se comparam os resultados de identificação das cores 

da iconografia, entre a versão de tamanho maior (lado esquerdo) e a versão de tamanho mais pequeno (lado direito). As 

barras cinza representam o número de respostas erradas enquanto as pretas representam o número de respostas certas. 

 

Gráfico 23 - Resultados da avaliação da sensibilidade cromática às cores da iconografia iNeighbour TV 

 

 

Da análise do gráfico anterior verifica-se que apenas duas das cores exibidas na iconografia — o laranja e o castanho — 

tanto na versão grande como pequena, são menos identificáveis pelos participantes. Seis em oito não identificaram as 

cores como sendo o laranja e o castanho. Curiosamente até as confundiram respondendo, algumas vezes, o castanho 

quando se tratava do laranja, e o laranja quando se tratava do castanho. Estes resultados sugerem que o uso de cores 

como o castanho e laranja, podem levantar problemas de identificação cromática, pelo menos a alguns seniores, não 

sendo recomendável o seu uso, pelo menos em conjunto, porque se parecem confundir.  

 

Outra constatação que deriva da comparação entre os resultados apresentados e o que é defendido na literatura revista, é 

que não se verificaram os problemas de sensibilidade cromática descritos por Hawthorn (2006). Segundo este 

investigador, em relação à reduzida sensibilidade à discriminação de cores, esta concentra-se (...) nas cores verde e azul 

(p.61). Mas estas mesmas cores foram identificadas por sete dos oito participantes da amostra utilizada na presente 

avaliação. Na altura em que esta avaliação se realizou, e em que estes resultados foram analisados, admitia-se que esta 

falta de confluência pudesse estar relacionada com o facto de a cor destes ícones ter sido avaliada com um fundo preto. 

Colocava-se, portanto, a questão de saber se estes resultados se manteriam se fossem feitas avaliações à sensibilidade 

cromática de seniores, também, com um fundo branco e se não haveria, dessa forma, alguma confluência com o que era 

advogado por Hawthorn (2006) relativamente ao verde e ao azul. Por isso, no sentido de: i) se aprofundar este estudo 

sobre cor; ii) de se verificar a hipótese sobre azul e o verde antes mencionada; iii) e de se identificarem mais problemas 

com um espectro cromático mais alargado, para além do utilizado na presente avaliação (só com as cores utilizadas no 

menu do iNeighbour TV); o investigador conduziu uma segunda fase de avaliação, com mais testes à sensibilidade 

cromática dos participantes. Esta avaliação encontra-se descrita na secção seguinte (Cf. pág. 148). 

                                                                 
86 Há que referir que, apesar do ícone de Informação ter neste suporte um tom ligeiramente acastanhado, quando exibido em televisor, este torna-se amarelo. Tal sucede 
porque as cores de todos os ícones, quando realizada esta avaliação, foram já exibidos considerando-se os efeitos de distorção cromática próprios da exibição em televisor. 
Para tal as cores foram antes compensadas para que na exibição em televisor tivessem a cor pretendida. Daí que em versão impressa, a cor do ícone Informação em vez de 
aparecer num amarelo aparece, antes, num castanho claro. 
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Por outro lado, e no que diz respeito à pretensão de se avaliar se haveria algum tipo de relação entre o tamanho de 

exibição do ícone no televisor e a ampliação da sensibilidade cromática, a análise do Gráfico 23 pág. 147 também revela que 

os resultados são relativamente transversais. As diferenças entre os resultados da avaliação entre a versão maior e a 

versão menor da iconografia, não são suficientes para se afirmar existir qualquer tipo de vantagem em utilizar iconografia 

num tamanho específico para se atenuar a redução da sensibilidade cromática. Há mesmo dois ícones — Saúde e 

Placard — onde a sensibilidade cromática terá aumentado ligeiramente no tamanho mais pequeno.  

 

Por último, e no que diz respeito à questão — "Acha que estes símbolos têm todos cores que se distinguem bem umas 

das outras ou há alguns com cores que acha parecidas?" — as respostas inicialmente dadas sugerem que as cores 

utilizadas são suficientemente diferentes para serem distinguidas entre estes participantes. Seis responderam que as 

cores se distinguiam [P1, P3, P4, P6, P7 e P8], enquanto dois responderam que algumas não se distinguiam [P2 e P5]. Mas apesar de 

a maioria ter respondido que as cores se distinguem, cinco participantes referiram, ainda, que o único problema que 

detectavam era a semelhança cromática entre o laranja e o castanho87, pois a diferença não era suficiente para estas 

duas cores se distinguirem. Se este problema não determina que não se usem estas cores ele certamente determina, 

confluindo com a avaliação da identificação da cor, que estas não sejam utilizadas ao mesmo tempo, pelo menos em itens 

diferentes de um menu de uma interface.  

 

4.5.1.5. Segunda avaliação da identificação individual de cores 

Em relação a esta segunda avaliação pretendia-se: i) dar continuidade e aprofundar o estudo da sensibilidade cromática 

de seniores iniciado na secção anterior; ii) verificar a hipótese colocada sobre a sensibilidade ao azul e ao verde (se estas 

cores se tornavam menos identificáveis em fundos brancos); iii) e identificar outros problemas associados a um espectro 

cromático mais alargado para além do utilizado no menu do iNeighbour TV. Uma vez que no menu do iNeighbour TV a 

diferença entre estados de itens interactivos — o focus — era obtido por um escurecimento da cor, pretendia-se, também, 

verificar nesta avaliação complementar, se o escurecimento ou o aclaramento da cor (outra possibilidade para criar uma 

distinção entre estados de um item interactivo) interferia com a identificação das cores.   

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

O investigador exibiu aos participantes no televisor, um a um, uma série sequencial de sessenta e seis quadrados de cor 

diferente em três variações de tom de onze cores, também, diferentes, ou seja, uma versão com um tom mais claro 

(pastel), outra versão correspondente à cor no seu tom normal e uma última versão num tom mais escuro, conforme 

identificado na Figura 48 pág. 149. Todos os quadrados de cor foram exibidos sobre um fundo preto e sobre um fundo branco. 

A seguir era perguntado aos participantes qual a cor que viam no quadrado exibido.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
87 Os participantes não se referiram a estas duas cores identificando-as. Antes apontavam para o televisor identificando os ícones que as exibiam. 
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Figura 48 - Cores utilizadas na segunda avaliação à sensibilidade cromática dos participantes   

 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

No que diz respeito aos resultados da presente avaliação, para já, atente-se nos dois seguintes gráficos onde estão 

expostas, quantitativamente, as respostas erradas e certas dadas pelos participantes à avaliação das cores em apreço. O 

do lado esquerdo apresenta os resultados da avaliação utilizando-se um fundo preto. O do lado direito apresenta os 

resultados da avaliação utilizando-se um fundo branco.      

 

Gráfico 24 - Avaliação da sensibilidade cromática em fundo preto (esq.) e em fundo branco (dir.) 

 

 

No que diz respeito às cores que foram identificadas na secção anterior como sendo problemáticas — o laranja e o 

castanho — os resultados da presente avaliação sugerem que estes se confirmam em relação à sua eficácia. Com um 

fundo preto nenhum dos participantes foi capaz de identificar o laranja como laranja em nenhuma das três variações de 

tom testadas. Com um fundo branco a prestação do laranja melhora um pouco — quatro participantes [P2, P3, P5 e P8] 

identificaram-no como laranja — mas apenas no tom antes designado de normal. Nos restantes tons a prestação 
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manteve-se completamente negativa com nenhum dos participantes a identificar esta cor como laranja. Quando se 

analisam as respostas dadas verifica-se que há uma tendência muito significativa para identificar esta cor nos seus três 

tons, como sendo uma cor amarelada (nos tons normal e claro) e uma cor acastanhada (no tom mais escuro), tanto na 

versão com fundo preto como branco. 

 

Quanto ao castanho verifica-se que a prestação dos três tons desta cor depende do fundo. Em fundo preto, com excepção 

do tom mais escuro que é positiva (cinco participantes identificaram correctamente a cor [P2, P4, P5, P6 e P7]), a prestação da 

cor é muito negativa (sete erraram o tom normal [P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P8] e seis erraram o tom mais claro [P1, P2, P3, P4, P5 e P8]). 

Mas em fundo branco a prestação da cor é positiva, (cinco acertaram no claro [P1, P2, P5, P6 e P7] e cinco acertaram no normal 

[P1, P2, P5, P6 e P7]), embora o tom mais escuro deixe de ser identificável (todos erraram). Isto sugere que o castanho é mais 

identificável como castanho nos seus tons mais claro e normal, sobre um fundo branco; e mais identificável no seu tom 

escurecido sobre um fundo escuro. Quando se analisam as respostas erradas dadas para o castanho, tanto sobre fundo 

preto como sobre fundo branco, verifica-se que há, também, uma tendência muito significativa para percepcionar uma cor 

amarelada. 

 

Já as cores azul e verde que foram, nesta avaliação, testadas em duas versões cada (no azul foram testadas as três 

variações tonais de um azul cyano e de um azul marinho e no verde foram testadas as mesmas variações tonais de um 

verde alface e de um verde garrafa), no caso do fundo negro, mais uma vez, não se verificam grandes dificuldades na 

identificação da cor. Apenas a versão de tom mais claro do azul marinho tem uma prestação negativa. Nas restantes 

cores de azul e verde não se detectam problemas assinaláveis. No entanto, quando o fundo é branco a prestação destas 

cores decresce significativamente mas apenas na versão de tom escuro. Na versão dita normal o problema não se verifica 

e os participantes foram, globalmente, capazes de as identificar correctamente. Tal sugere que o advogado por Hawthorn 

relativamente às cores verde e azul (2006) se aplica apenas a situações em que estas cores são aplicadas a fundos claros 

ou brancos e apenas em versões tonais escuras.    

 

Uma nova constatação que vale a pena destacar nos dados recolhidos diz respeito à prestação das duas versões de 

amarelo avaliadas — o amarelo canário e o amarelo ligeiramente torrado — com fundo preto. Se se comparar, no Gráfico 

24 pág. 149, a prestação destas duas cores verifica-se que o amarelo ligeiramente torrado, principalmente nos tons claro e 

normal, tem uma eficácia significativamente maior do que o amarelo canário. Aliás o amarelo canário tem, nos tons claro e 

normal, uma prestação negativa. Tal sugere que, se for utilizado amarelo sobre um fundo preto, se opte por um amarelo 

ligeiramente torrado como o utilizado nesta avaliação. Um amarelo puro ou canário, em fundo preto, parece tornar-se mais 

difícil de identificar para seniores. Ressalve-se, no entanto, que sobre fundo branco o mesmo já não é aplicável.    

 

Olhando-se agora para a globalidade dos resultados, estes sugerem que apenas o amarelo canário, o laranja e o 

castanho tiveram, na versão sobre fundo negro, uma prestação negativa. As restantes cores, pelo menos na sua versão 

normal, tiveram uma prestação positiva. Mas os resultados da avaliação sobre branco sugerem, também, que o amarelo 

canário, o laranja e o castanho são mais eficazes quando utilizadas nesta envolvente cromática.   

 

Por outro lado, os resultados também mostram que as cores em versões mais escuras são mais eficazes em fundos 

pretos do que em fundos brancos. Em fundo pretos dez em onze tiveram uma prestação positiva. Em fundos brancos 
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apenas três em onze cores nas suas versões mais escuras tiveram uma prestação positiva. Tal sugere que em fundos 

pretos as cores escurecidas são mais eficazes do que as cores de tom mais claro. 

 

Já em relação às cores mais claras (em tom pastel) não se verificaram diferenças muito significativas entre a prestação 

destas nos dois fundos diferentes. Sobre o preto foram sete as que tiveram uma prestação positiva. Sobre o branco foram 

oito. No entanto, enquanto sobre fundo branco foram oito as cores pastel que tiveram uma prestação positiva, nas cores 

escuras foram apenas quatro. O que fortemente sugere que sobre fundos brancos os pastéis são mais eficazes do que as 

cores escurecidas. 

 

Estas diferenças de eficácia entre os tons claros e os tons mais escuros é importante porque nos sugere, através do uso 

da cor, estratégias diferenciadas para criar distinções entre estados (focus e ausência do focus) de itens interactivos. Se o 

fundo for preto parece ser mais eficaz que, sem focus, os itens interactivos exibam cores escurecidas. Se o fundo for 

branco parece ser mais eficaz que os itens interactivos exibam cores pastel.  

 

:: Recomendações/PODs  

Os dados apresentados, tanto na presente secção como na anterior, sugerem cumulativamente que os problemas com a 

cor são contextuais. O que determina que se considerem as seguintes recomendações ou PODs: 

• Quando o fundo é preto ou escuro é desejável que não se utilizem as cores amarelo canário, o castanho e o 

laranja;  

• Em menus com fundos pretos ou escuros é desejável que, pelo menos, não se utilizem em conjunto as cores 

castanho e laranja. Estas podem-se confundir e ser comprometida a função, atribuída à cor, para distinguir 

áreas diferentes de uma aplicação; 

• Se for necessário utilizarem-se o laranja e o castanho, seja em conjunto num menu, seja isoladamente, é 

desejável que estas assentem sobre um fundo branco ou claro para serem mais facilmente distinguíveis. 

• Caso se utilize o amarelo sobre um fundo preto ou escuro ajuda a que esta cor seja reconhecida como amarelo 

se esta for ligeiramente torrada. Se o fundo for branco não se aplica esta necessidade; 

• Em itens interactivos, quando se distinguem os estados de um item pela variação de uma mesma cor, se o 

fundo for preto é desejável que, sem focus, seja exibida uma cor escurecida. Quando o fundo for branco é 

desejável que seja exibida uma cor aclareada.   

 

4.5.1.6. Avaliação da legibilidade da iconografia e customização do seu tamanho 

Em relação a esta variável da iconografia pretendia-se avaliar, em primeiro lugar, se a iconografia utilizada na interface do 

iNeighbour TV, ao nível do menu e submenu, tinha tamanho suficiente para ser confortavelmente legível, ou se, por outro 

lado, os tamanhos utilizados eram insuficientes. A iconografia era exibida ao utilizador em dois tamanhos diferentes: nos 

tamanhos pequenos ocupava uma mancha de 30 x 30 píxeis, enquanto nos tamanhos maiores a mesma iconografia 

ocupava uma mancha de 50 x 50 píxeis. Em segundo lugar, pretendia-se, também, avaliar a pertinência da inclusão na 

interface de uma funcionalidade que permitisse a customização do tamanho dos itens iconográficos.  
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:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Durante a sessão individual de avaliação o investigador exibiu no televisor os primeiro e segundo níveis de menu, aos 

participantes, conforme a Figura 49:   

 

Figura 49 - À esquerda: 1º nível do menu iNeighbour TV | À direita: 2º nível do menu da área Saúde  

    

 

Ao exibir, individualmente a cada participante, o primeiro e segundo níveis de menu o investigador colocou aos 

participantes as seguintes questões: 

• "Acha que estes símbolos que estou a seleccionar, neste tamanho, se vêm bem ou têm de ser maiores?" 

• "Acha que seria útil, ou inútil, haver uma forma de o utilizador poder aumentar ou diminuir o tamanho dos 

símbolos para os ver melhor caso, assim, precisasse? Porquê?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos  

Em termos quantitativos os dados recolhidos, relativamente à legibilidade dos diferentes tamanhos de exibição da 

iconografia, foram os seguintes: 

• No tamanho maior (50 x 50 píxeis): 

o Todos os participantes da amostra responderam que a iconografia se via bem; 

o Nenhum afirmou que a iconografia no tamanho maior tinha de ser ainda maior.  

• No tamanho menor (30 x 30 píxeis): 

o Quatro dos participantes responderam que se viam bem [P1, P4, P5 e P6]; 

o Os restantes responderam que deviam ser maiores [P2, P3, P7 e P8].  

 

Pelos dados apresentados verifica-se que a apreciação global da legibilidade da iconografia é afectada pelo tamanho em 

que é exibida, mas apenas na versão mais pequena. Tal sugere, em primeiro lugar, que não se deve exibir numa interface 

iconografia em tamanho muito pequeno. Mas sugere também que, pelo menos com este tipo de participantes, não é 

necessário aumentar drasticamente o tamanho da mesma iconografia uma vez que, como se verificou, um ícone com 50 x 

50 píxeis de tamanho foi para todos os participantes da amostra considerado um tamanho suficientemente visível sem 

dificuldades. Recorde-se que, tal como descrito na caracterização da amostra de participantes (Cf. secção 4.4.4.1 pág. 131), 

esta amostra se caracterizava por já apresentar níveis de acuidade visual, na sua maioria, inferiores à considerada normal.  

 

Já em relação aos dados recolhidos sobre a pertinência da inclusão de uma funcionalidade na interface que permitisse 

que os utilizadores customizassem o tamanho da iconografia em função das suas necessidades, cinco dos oito 
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participantes consideraram essa funcionalidade útil e os três restantes consideraram-na inútil. Portanto, a maioria dos 

participantes da amostra consideraram que a inclusão na interface de uma funcionalidade desta natureza seria pertinente.  

 

No entanto, foi-lhes, também, perguntado porque é que achavam esta funcionalidade útil. Da análise das respostas dadas 

(Cf. Tabela 20 pág. 298 do Anexo 11) verifica-se que os participantes consideram esta funcionalidade pertinente porque esta 

acautela a possível e futura deterioração da visão e a eventual dificuldade na legibilidade dos elementos gráficos no 

televisor. Portanto, esta funcionalidade converter-se-ia num factor de conforto acrescido, que, pelas respostas dadas, seria 

para estes participantes agradável. 

 

:: Recomendações/PODs 

Os dados descritos e discutidos sugerem as seguintes recomendações ou PODs: 

• Não utilizar iconografia com uma mancha visual inferior a, pelo menos, 50 x 50 píxeis. Um tamanho mais 

pequeno, pode, em alguns casos, comprometer a confortável legibilidade visualização dos itens iconográficos 

no televisor, representando um desconforto para seniores que acusem já problemas de visão; 

• Incluir na interface uma funcionalidade de customização do tamanho da iconografia. Tal acautela, para os 

participantes, os problemas levantados por uma eventual deterioração da visão e constitui-se, por isso, num 

factor de conforto acrescido.   

 

4.5.2. Interacção/Usabilidade 

A interacção entre o utilizador e uma interface digital, como a da aplicação iNeighbour TV, é o componente que permite 

que os utilizadores usem uma aplicação com facilidade, conforto e em proveito próprio. Tal como em qualquer aplicação, 

também no caso do iNeighbour TV, para os utilizadores acederem, tanto aos conteúdos como aos benefícios das 

funcionalidades oferecidas pela mesma aplicação, é necessária a execução de tarefas de navegação e de interacção 

mediadas pela interface. Neste contexto, foi pedido a todos os participantes para executarem um conjunto específico de 

tarefas, de forma a obter a opinião dos participantes quanto ao número de passos de interacção necessários para efectuar 

as várias tarefas (no sentido de perceber se o esforço aplicado, na fase de design, no sentido de reduzir ao máximo esta 

variável, tinha tido resultados adequados) e avaliar o nível de utilidade da integração de mensagens de confirmação nas 

diversas acções (Cf. secção 4.5.2.3 pág. 168). Complementarmente, esta estratégia de avaliação permitiu a observação e 

identificação de problemas recorrentes de interacção e usabilidade (Cf. secções 4.5.2.2.1 pág. 158, 4.5.2.2.2 pág. 161, 4.5.2.2.3 

pág. 165, 4.5.2.2.4 pág. 165 e 4.5.2.2.5 pág. 167). 

 

Ainda a propósito da interacção/usabilidade foi também avaliado o focus implementado na aplicação iNeighbour TV. O 

focus é a diferença visual entre estados de um item interactivo que é exibida ao utilizador para sinalizar essa mesma 

diferença de estado88, como ilustrado na Figura 50 (página seguinte):  

 

 

                                                                 
88 Numa interface gráfica, qualquer item interactivo da mesma, tem de apresentar-se ao utilizador em, pelo menos, dois estados diferentes, ou seja, com focus e sem focus. No 
caso de uma aplicação de iTV, quando um item interactivo está sem focus esse estado indica ao utilizador que este não se encontra naquele momento seleccionado com o 
telecomando e pelo utilizador. Quando um item interactivo está em focus essa diferença de estado — geralmente traduzida em diferenças visuais de aparência formal e gráfica 
— indica ao utilizador que esse item interactivo se encontra, naquele momento, seleccionado com o telecomando e pelo utilizador. 
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Figura 50 - Dois itens interactivos de menu nos estados com focus e sem focus 

 

 

Em relação ao focus foram avaliadas duas dimensões deste componente da interface:  

• Expectativa (do utilizador sénior) de deslocação/percurso do focus por entre itens da interface, mediante 

interacção com o telecomando (Cf. secção 4.5.2.4 pág. 169); 

• Sinalização visual da localização do focus por entre os vários itens da interface (Cf. secção 4.5.2.5 pág. 176). 

 

Embora na planificação prévia do FT realizado fosse já intenção do investigador avaliar as referidas dimensões do focus, 

os padrões de interacção e dificuldades observadas, na execução das tarefas de interacção solicitadas aos participantes 

no FT (Cf. pág. 154), adensaram o pressentimento de que estas dificuldades e padrões de comportamento (Cf. pág. 158) 

poderiam estar relacionados, também, com as características e comportamentos do focus. Nesta medida, depois de os 

participantes terem já alguma experiência de utilização da interface, tornou-se pertinente perceber se as expectativas dos 

participantes eram convergentes com o comportamento do focus (mediante o seu input no telecomando) e se os mesmos 

participantes conseguiam facilmente identificar onde é que o focus se encontrava num dado momento. 

 

4.5.2.1. Execução de tarefas de interacção específicas 

O conjunto de tarefas de interacção que os participantes tiveram que realizar foi estruturado da seguinte forma:  

• Login e consulta de conteúdos (informação meteorológica) na aplicação: 

Com esta tarefa de interacção pretendia-se que os participantes, numa fase inicial e sem experiência de 

contacto com a interface, realizassem passos de navegação simples, entre um primeiro e segundo níveis de 

profundidade (de menu), para consulta de conteúdos;   

• Criação de um Evento (na área Lazer) e Criação de uma Lista de Medicação (na área Saúde): 

Com este segundo grupo de tarefas de interacção pretendia-se que os participantes, após já terem alguma 

experiência de contacto com a interface89, realizassem não apenas passos de navegação simples pela interface 

para consulta de conteúdos, mas que, também, executassem passos relacionados com o input de dados e 

validação dos mesmos, utilizando para tal duas formas diferenciadas: i) através da utilização de um teclado 

virtual; ii) e através de listas de dados e opções predeterminadas na interface. 

 

É, também, importante referir que o grupo de investigação do projecto iNeighbour TV se encontrava, paralelamente, a 

realizar o seu próprio FT (o qual contou com participantes de Aveiro). No entanto, apesar de em Aveiro, se ter focado o FT 

mais sobre a avaliação dos níveis de interesse e aceitação das diversas funcionalidades oferecidas pela aplicação, foi 

                                                                 
89 Foi pedido aos participantes que, na ausência do investigador, voltassem a experimentar a aplicação iNeighbour TV e a executar a primeira tarefa de interação. Refira-se 
também que entre o momento em que o investigador solicitou a realização da primeira tarefa de interacção e as restantes, o grupo de investigação iNeighbour TV também teve 
um momento de contacto com estes participantes onde lhes foi pedido que realizassem tarefas de interacção semelhantes. 
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também solicitado aos respectivos participantes que executassem tarefas de interacção com a interface90. Acresce que 4 

dos participantes do FT realizado em Aveiro foram, propositadamente, recrutados a partir de uma instituição de ensino 

equivalente a uma Universidade Sénior. Pretendeu-se, assim, poder contar com a participação de participantes com um 

padrão de literacia digital próximo do que é expectável encontrar num futuro a médio prazo. Não obstante este maior nível 

de literacia digital, também se observaram, pontualmente, nestes quatro participantes, alguns dos mesmos padrões de 

comportamento e dificuldades91 que a amostra do presente FT exibiu (Cf. secções 4.5.2.2.1 pág. 158, 4.5.2.2.2 pág. 161 e 

4.5.2.2.3 pág. 163).  

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

O investigador começou por, depois da primeira sessão de esclarecimento (Cf. pág. 125), desafiar cada um dos participantes 

a experimentarem a aplicação iNeighbour TV, pedindo-lhes para: aceder à aplicação; fazer o Login; consultar a previsão 

meteorológica; e voltar ao menu principal. Esta tarefa implicava a execução dos seguintes passos de interacção: 

• Passo 1: Aceder ao canal 996 a partir da emissão televisiva; 

• Passo 2: Dar ordem à aplicação (premindo a tecla OK) para abrir o iNeighbour TV;  

• Passo 3: Premir a tecla OK para activar o item/botão Entrar e aceder à página de opção de utilizador; 

• Passo 4: Escolher entre os dois perfis de utilizador disponíveis e validar um; 

• Passo 5: Inserir o código de utilizador pedido pela aplicação e validar o item/botão Entrar; 

• Passo 6: Seleccionar, no menu principal, a área Informação e entrar na mesma; 

• Passo 7: Dentro da área Informação e dentro da subárea Meteorologia, seleccionar e activar o item de lista 

correspondente à informação meteorológica para Hoje - para aceder à página de detalhe de informação 

meteorológica; 

• Passo 8: Retroceder à página de lista de conteúdos da subárea Meteorologia da área Informação, 

seleccionando e activando o item/botão Voltar ao tempo; 

• Passo 9: Dentro da subárea Meteorologia seleccionar e activar o item/botão principal da área, no submenu, para 

retroceder ao menu principal.  

 

Para uma compreensão mais pormenorizada dos passos de interacção antes descritos recomenda-se que o leitor consulte 

o Anexo 12 e a Figura 111 pág. 300, onde esta tarefa de interacção se encontra mais detalhadamente descrita e ilustrada 

esquematicamente.    

 

Na segunda sessão de esclarecimento (Cf. pág. 127), o investigador pediu, individualmente a cada participante, que estes 

tentassem criar um Evento e uma Lista de Medicação. A criação de um Evento implicava a execução dos seguintes 

passos de interacção: 

• Passo 1: Seleccionar, no menu principal da aplicação, a área Lazer e entrar na mesma; 

• Passo 2: Dentro da área Lazer seleccionar, no menu de segundo nível, a subárea Criar evento e activar a 

mesma área para a abrir; 

                                                                 
90 As tarefas consistiram na consulta do estado do tempo e na consulta de uma farmácia, a partir do menu principal da aplicação. 
91 O grupo de Investigação do projecto iNeighbour TV cedeu ao presente investigador um conjunto de registos em vídeo, destes testes, onde foi possível observar os 
participantes em causa a executar as tarefas de interação que lhes foram solicitadas. Há que referir que, por questões de garantia de privacidade destes participantes, os 
referidos vídeos não foram entregues com a presente tese. No entanto, estes estão disponíveis em linha mas protegidos por password. Na eventualidade de o leitor os 
pretender visionar poderá contactar o investigador e solicitar a partilha dos mesmos através do seguinte e-mail: leonardpeartree@gmail.com.  
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• Passo 3: Dentro da Criação de Eventos seleccionar um tipo de Evento (escolha por entre lista de opções 

predeterminadas); 

• Passo 4: Introduzir um nome para o Evento (uso de teclado virtual para input de texto e dados); 

• Passo 5: Seleccionar data e hora do Evento (escolha por entre lista de opções predeterminadas); 

• Passo 6: Seleccionar a localização do Evento (escolha por entre lista de opções predeterminadas); 

• Passo 7: Definir a Privacidade do Evento (escolha entre duas opções - público ou privado); 

• Passo 8: Seleccionar outros utilizadores para os quais enviar convites para o Evento (amigos ou favoritos); 

• Passo 9: Validar o resumo do Evento activando o botão Terminar; 

• Passo 10: Validar mensagem de confirmação sobre a criação do Evento, seleccionando e validando a opção 

Sim ou a opção Não exibidas em ecrã. 

 

Para uma compreensão mais pormenorizada dos passos de interacção antes descritos recomenda-se que o leitor consulte 

o Anexo 12 e a Figura 112 pág. 301, onde esta tarefa de interacção se encontra mais detalhadamente descrita e ilustrada 

esquematicamente. 

 

Já a criação de uma Lista de Medicação implicava a execução dos seguintes passos: 

• Passo 1: Seleccionar, no menu principal da aplicação, a área Saúde e entrar na mesma; 

• Passo 2: Dentro da área Saúde seleccionar, no menu de segundo nível, a subárea Inserir medicamentos e 

activar a mesma área para a abrir;  

• Passo 3: Dentro da subárea Inserir medicamentos escolher o medicamento (escolha por entre lista de opções 

predeterminadas); 

• Passo 4: Inserir a quantidade por toma (escolha por entre lista de opções predeterminadas); 

• Passo 5: Escolher a periodicidade (escolha por entre lista de opções predeterminadas); 

• Passo 6: Escolher a data de início (escolha por entre lista de opções predeterminadas); 

• Passo 7: Terminar a lista de medicação activando o botão Terminar; 

• Passo 8: Confirmar o término da Criação da Lista de Medicação seleccionando e validando a opção Sim ou a 

opção Não exibidas em ecrã. 

 

Para uma compreensão mais pormenorizada dos passos de interacção antes descritos recomenda-se que o leitor consulte 

o Anexo 12 e a Figura 113 pág. 303, onde esta tarefa de interacção se encontra mais detalhadamente descrita e ilustrada 

esquematicamente.    

 

Paralelamente o investigador registava por escrito as várias dificuldades e padrões de interacção (usabilidade) observados 

em cada participante. Por fim, em relação à criação do Evento e da Lista de Medicação foi perguntado o seguinte: 

• "Achou fácil ou difícil criar Eventos no iNeighbour TV?" 

• "Achou fácil ou difícil criar uma Lista de Medicação no iNeighbour TV?" 

• "Qual a sua opinião em relação ao número de passos para criar Eventos?" 

• "Qual a sua opinião em relação ao número de passos para criar uma Lista de Medicação?" 
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De referir, ainda, que uma das participantes recrutadas para o FT [P8], aquando da criação de um Evento, devido às suas 

dificuldades em interagir com a interface por meio do telecomando, não pretendeu continuar com a execução da tarefa de 

interacção em apreço. Nas suas palavras "Para mim só dá os números. Mais do que isso não consigo" [P8]. 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Perante as duas primeiras questões colocadas considerem-se os dados do seguinte gráfico: 

 

Gráfico 25 - Respostas dos participantes à questão "Achou fácil ou dificil criar eventos/criar uma lista de medicação?"  

 

 

A primeira constatação a retirar da análise do gráfico anterior é que a tarefa de Criação de Eventos foi considerada mais 

difícil de executar do que a tarefa de Criação de uma Lista de Medicação. Enquanto apenas um [P4] dos sete participantes 

válidos considerou a tarefa de Criação de uma Lista de Medicação difícil de executar, quatro [P4, P5, P2 e P7] consideraram a 

Criação de Eventos difícil. O facto que terá determinado um maior nível de dificuldade na execução de uma tarefa 

comparativamente com a outra, foi principalmente o uso de um teclado virtual de input de texto escrito através do 

telecomando. Na Criação de Eventos era necessário utilizar este recurso enquanto na Criação de uma Lista de Medicação 

não. Na secção 4.5.2.2.5 pág.  167 são expostas as razões que se considera que transformaram o uso deste recurso na 

principal causa para que os participantes tivessem considerado a criação de um Evento mais difícil do que a criação de 

uma Lista de Medicação. 

 

Por outro lado, em relação às questões relacionadas com o que é que os participantes achavam sobre o número de 

passos de interacção envolvidos na execução de cada tarefa, as respostas, no seu conjunto, não apontam para problemas 

assinaláveis. Na Criação de Eventos apenas dois [P3 e P5] dos sete participantes afirmaram que a tarefa tinha muitos passos. 

Na criação de uma lista de medicação apenas um [P4] afirmou que o número de passos era excessivo. Estes dados 

sugerem, à primeira vista, que os problemas de usabilidade observados e adiante descritos (Cf. secção 4.5.2.2 pág. 158) não 

têm uma relação directa com o número de passos na execução de tarefas de interacção. A própria conversa informal que 

no decurso dos testes ia ocorrendo entre o investigador e alguns dos participantes apontam neste sentido, como se pode 

verificar nas seguintes afirmações: 

• "Eu tenho dificuldade em perceber as coisas. Vejo perfeitamente que não são muitas coisas pra fazer ali" [P3]; 

• "A minha dificuldade em criar um evento, (...), não está relacionado com o número de passos ou de coisas a meter ali. Tem 

mais a ver é com a minha dificuldade em mexer nestas coisas das novas tecnologias" [P7];  

• "Isto para mim é difícil é de mexer no comando para fazer aquilo tudo" [P2]. 
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Não obstante estes resultados, durante a execução das tarefas em apreço, foram observados cinco problemas de 

Usabilidade e de interacção com a interface. Estes sugerem PODs que se considera que podem prevenir ou minimizar a 

ocorrência dos mesmos no Design de futuras interfaces iTV para seniores e, assim, melhorar a usabilidade destas 

interfaces para este tipo de público. A secção seguinte é, portanto, dedicada à discussão dos mesmos.  

 

4.5.2.2. Problemas de Usabilidade na execução de tarefas de interacção 

Os dados a seguir expostos sumariam os registos das observações que o investigador realizou, por escrito, durante a 

execução de cada uma das tarefas de interacção em apreço.  

 

4.5.2.2.1. Problema 1 - O intercalar do olhar entre o telecomando e a TV 

Um problema e dificuldade de interacção observada durante a execução das tarefas de interacção em apreço, foram dois 

comportamentos evidenciados pelos participantes. Estes contribuíram para o adensar das dificuldades que estes 

participantes experimentaram na interacção com a aplicação e considera-se que terão contribuído para os casos de 

desorientação observados. Os comportamentos foram essencialmente os seguintes (Cf. Figura 51): 

• O intercalar constante do olhar ou foco de atenção entre o telecomando e o televisor [P1, P3 e P6]; 

• A fixação do olhar ou foco de atenção no telecomando em detrimento do televisor [P2, P4, P5, P7 e P8].  

 

Figura 51 - O intercalar do olhar entre telecomando e televisor 

 

 

No que diz respeito ao primeiro comportamento este consistia na incapacidade, evidenciada por alguns dos participantes, 

em interagir com a aplicação por meio do telecomando sem desviar o olhar ou foco da sua atenção do televisor para o 

telecomando. Sempre que premiam uma tecla diferente, primeiro olhavam para o telecomando e só depois de a premirem, 

é que redireccionavam novamente a atenção para o televisor. Este comportamento foi observado principalmente nos 

participantes do sexo masculino da amostra [P1, P3 e P6], embora um destes elementos — o que de todos os participantes 

masculinos demonstrou maiores dificuldades de interacção com a aplicação [P7] — por vezes também exibisse o segundo 
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comportamento descrito a seguir. Há, também, que referir que este primeiro comportamento foi igualmente observado em 

três dos quatro participantes da amostra do FT de Aveiro.  

 

Já o segundo comportamento consistia na fixação, muito frequente, do olhar ou foco de atenção, apenas no telecomando 

em detrimento do televisor. Este comportamento foi mais frequentemente observado nos participantes do sexo feminino e, 

por vezes, num dos participantes do sexo masculino [P2, P4, P5, P7 e P8]. Neste caso, os participantes que o evidenciavam, 

depois de premirem uma tecla, poucas vezes redireccionavam o olhar para o televisor não visualizando, desta forma, o 

resultado da sua acção na interface exibida no televisor. Tal, naturalmente, adensava a desorientação que 

experimentavam na interacção com a aplicação e impedia-os de continuar e de completar as tarefas solicitadas.  

 

Estes dois comportamentos são razoavelmente consistentes com as observações descritas por Hawthorn (2006), o qual 

verificou, em avaliações de interfaces de aplicações informáticas com seniores, que quando estes tinham de recorrer ao 

teclado físico para escrever alguma coisa, frequentemente não olhavam para o monitor não escrevendo no campo de 

texto em que era suposto escreverem (p. 521). Há também alguma consistência entre estes dois comportamentos e duas 

características do envelhecimento humano descritas, tanto por Hawthorn como por Fisk et al (2004). Por um lado, há o 

declínio do controlo motor — associado essencialmente à velocidade de execução de movimentos e a coordenação de 

movimentos simultâneos; e, por outro, há o declínio da atenção visual dinâmica. 

  

No que diz respeito ao declínio do controlo motor há duas características afectadas pelo envelhecimento, que são 

consistentes com os comportamentos acima descritos. A primeira é o tempo de execução de uma determinada tarefa ou 

movimento físico. Com a idade, estes tempos de resposta aumentam devido a perdas na força muscular e na resistência 

(Hawthorn, 2006, p. 83). A população sénior torna-se de 1.5 a 2 vezes mais lenta na execução de um movimento do que 

os jovens (Fisk et al, 2004, p. 26). A segunda é a deterioração da coordenação entre movimentos. Em movimentos ou 

tarefas que exigem a coordenação entre dois movimentos, os seniores apresentam uma maior dificuldade na coordenação 

simultânea dos mesmos (Hawthorn, 2006, pp. 87 - 88). Quanto ao declínio da atenção visual dinâmica, referindo-se esta à 

capacidade de um indivíduo focar a sua atenção visual num local e depois reorientar essa mesma atenção para outro local, 

esta capacidade torna-se mais lenta num indivíduo sénior do que num indivíduo jovem (Fisk et al, 2004, p. 21). 

 

Os dois comportamentos e problemas descritos contribuíam, assim, para: i) a lentidão na execução das tarefas de 

interacção; ii) a observada perda da noção da localização e movimento do focus, pois, mesmo os que não fixavam o olhar 

no telecomando, quando olhavam para o televisor já o focus havia saltado de um item para o outro sem que estes vissem 

esse salto visual a ocorrer92; iii) a não visualização da passagem/transição entre uma página e outra página, quer por não 

irem a tempo de a ver, quer por não olharem de todo para o televisor93. Tendo em conta: i) que as transições entre 

páginas e áreas da interface avaliada tinham durações cifradas entre 0.37 segundos e 0.87 segundos; ii) que as 

passagens entre os itens interactivos da mesma eram abruptas e sem transição (com excepção dos itens de menu de 

primeiro nível que tinham transições com uma duração de cerca de 0.5 segundos); e que, globalmente, todas as 

transições entre páginas eram rápidas e inferiores a um segundo; considera-se que a utilização de transições lentas com 

                                                                 
92 Refira-se ainda que essa passagem do focus de um item interactivo para outro era abrupto e imediato, não havendo qualquer tipo de transição entre a passagem; 
93 Refira-se, também, que, apesar de terem sido implementadas transições animadas entre as diversas páginas da interface, estas ocorriam muito rapidamente. 
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durações maiores do que as implementadas na interface iNeighbour TV (sugere-se uma duração entre, pelo menos, 1.5 e 

2 segundos) minimizará as consequências negativas dos comportamentos descritos.   

 

:: Recomendações/PODs 

Os comportamentos observados sugerem o seguinte: 

• Que as passagens entre páginas não sejam abruptas ou imediatas, sob pena de, entre o momento em que o 

olhar do utilizador está no telecomando e o momento em que este é redireccionado para o televisor, o utilizador 

sénior não ir a tempo de visualizar a reacção da aplicação à sua interacção com o telecomando, podendo, 

potencialmente, ficar desorientado;  

• Que se usem transições animadas lentas (pelo menos entre 1.5 e 2 segundos) na passagem entre as várias 

páginas de conteúdos que compõem a interface de uma aplicação. Isto para que, entre o momento em que o 

olhar do utilizador está no telecomando e o momento em que este é redireccionado para o televisor, o utilizador 

ir a tempo de ver a transição a ocorrer no ecrã e compreender, pela visualização da transição, o resultado do 

seu input na aplicação; 

• Que se usem transições animadas lentas (pelo menos entre 1.5 e 2 segundos) também na passagem do focus 

de um item interactivo para o outro, em detrimento de passagens imediatas, sob pena de pelas mesmas razões 

descritas na anterior recomendação, o utilizador sénior não ir a tempo de a visualizar enquanto redirecciona o 

seu olhar do telecomando para o televisor;   

• Que se encontrem estratégias de redireccionamento do olhar do telecomando para o televisor para contrariar o 

comportamento que alguns utilizadores exibem de fixação do olhar no telecomando em detrimento do televisor, 

para, assim, minimizar o efeito de desorientação que este comportamento provoca. Para tal, sugerem-se duas 

hipóteses, ainda por testar e validar, mas que se admite que possam minimizar os efeitos nefastos do 

comportamento descrito ou, no caso da segunda hipótese, eliminá-lo:  

o Acentuar a reacção da aplicação ao input do utilizador, com a inclusão de um sinal sonoro emitido pelo 

televisor, que acompanhe a transição, quer entre a passagem do focus de um item para outro, quer 

entre a transição animada entre uma página da interface para a outra. Com este estímulo sensorial 

acrescido, acredita-se que será possível "resgatar o olhar" do utilizador, do telecomando, novamente 

para o televisor e reduzir a desorientação que alguns destes utilizadores experimentam por não 

visualizarem a resposta da aplicação ao seu input no telecomando; 

o Por outro lado, numa abordagem mais radical, não será de descurar a eliminação do uso do 

telecomando enquanto dispositivo de interacção e input com uma interface iTV, explorando-se antes 

as potencialidades a este nível oferecidas por soluções de interacção baseadas em tecnologias que 

exploram comandos de voz ou comandos de gesto. Tal eliminaria, quer o comportamento saltitante do 

olhar, quer o comportamento de fixação do olhar no telecomando, uma vez que o uso da voz e da 

gestualidade, enquanto dispositivos de input e interacção, eliminaria a necessidade que os seniores 

exibem de olhar para o telecomando para conseguirem interagir com a interface gráfica exibida em 

televisor.  

 

Mas estas possibilidades carecem de validação científica e de avaliação da sua real eficácia ou ineficácia com 

seniores, podendo portanto, constituir-se como rumos de investigação futura (Cf. secção 6.3 pág. 254).   



 

 161 

4.5.2.2.2. Problema 2 - Esquecimento de premir a tecla OK no telecomando para 
validar uma opção tomada ou seleccionada na interface 

Outro dos problemas de usabilidade observados na execução das tarefas em apreço estava relacionado com a validação 

de itens interactivos seleccionados. A validação das acções, que passa por carregar na tecla OK no telecomando, foi um 

passo de interacção frequentemente esquecido, comportamento de resto observado em todos os participantes da 

amostra94. Embora este comportamento fosse mais forte e frequente nos participantes do sexo feminino [P2, P4, P5 e P8] e num 

do sexo masculino [P7], mesmo os participantes que denotavam um pouco mais de facilidade na execução das tarefas de 

interacção solicitadas [P1, P3 e P6], esqueciam-se, embora numa frequência menor, de executar esse pequeno passo. 

Combinados com este esquecimento observaram-se os comportamentos identificados na secção anterior (relacionados 

com o intercalar do olhar entre o telecomando e o televisor):  

• Alguns participantes (os do sexo feminino e um masculino), depois de seleccionado um item interactivo na 

interface, fixavam o olhar no telecomando e não premiam a tecla OK para validar e activar a opção seleccionada. 

Para completarem a interacção era sempre necessário o auxílio do investigador que se traduzia em relembrar 

que tinham de olhar para o televisor e que tinham de premir a tecla OK com o lembrete "Olhe que tem de validar 

o que escolheu"; 

• Os restantes, após a selecção de um item interactivo na interface, não fixavam o olhar no telecomando mas 

esqueciam-se de validar e activar a opção seleccionada com o OK no telecomando. Depois ficavam à espera de 

que alguma alteração fosse exibida na interface. Por vezes apercebiam-se do erro sozinhos, uma vez que nada 

acontecia na interface e corrigiam premindo o OK. Era frequente a expressão "Ai... falta o ok!". Mas por vezes 

também precisavam de um lembrete por parte do investigador no sentido de premirem a referida tecla. 

 

A acumulação destes comportamentos com o esquecimento da validação de uma opção com o OK foi transversal e 

consistente ao longo das três tarefas de interacção solicitadas. Para alguns participantes este esquecimento revelou-se 

particularmente agudo no uso do teclado virtual. E isto porque, por cada letra seleccionada para compor uma palavra, era 

sempre preciso validar a escolha premindo o OK no telecomando. Tal característica operacional alongava imenso, no 

tempo, a execução desse passo uma vez que o premir do OK era, em alguns casos [P2, P4, P5, P7 e P8] frequentemente 

esquecido, mesmo quando o investigador o relembrava constantemente aos participantes. Mas este esquecimento não foi 

apenas observado no uso do teclado virtual. Foi observado na maioria dos passos em que era necessário validar uma 

escolha com o OK no telecomando como, por exemplo, abrir uma área da aplicação a partir da selecção de um item de 

menu ou, ainda, quando era preciso optar entre duas opções numa mensagem de confirmação.  

 

Há ainda que acrescentar que este esquecimento também se observou num dos quatro participantes que constituíram a 

amostra utilizada pelo grupo de ID do projecto iNeighbour TV, no FT de Aveiro, quando também lhes foi solicitado que 

executassem tarefas de interacção, como consultar o estado do tempo e consultar uma farmácia. Apesar de, neste 

participante, a frequência deste erro de interacção ter sido menor, o facto de ocorrer noutra amostra de outro estudo 

revela a necessidade de se considerar esta dificuldade de memória no Design da interacção com este tipo de interfaces.     

 
                                                                 
94 Neste caso este comportamento ainda se conseguiu observar nos 8 participantes recrutados pois a participante que, na execução das tarefas de criação de um evento e na 
criação de uma lista de medicação, veio a abandonar a avaliação - ainda participou no primeiro momento de contacto com a aplicação onde os participantes eram convidados 
a ligar a aplicação, a fazer login, a consultar o tempo na área da informação e a minimizar a aplicação no televisor. Em todos os passos necessários à execução desta tarefa 
era necessário validar selecções com a tecla OK. E esta participante, em clara convergência com outras participantes do sexo feminino, esquecia-se sempre de validar a 
selecção com o OK. 
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:: Recomendações/PODs 

Embora nem sempre seja possível eliminar este passo de interacção, os comportamentos antes descritos sugerem que, 

sempre que possível, este pequeno passo seja eliminado. No caso de um teclado virtual é praticamente impossível de o 

eliminar uma vez que é a única forma de validar o input de um caractere por entre um conjunto grande de caracteres. E é 

também impossível de o eliminar em mensagens de confirmação, listas de opções ou até mesmo num momento de Login, 

situações onde a interface exibe ao utilizador a possibilidade de optar por entre mais do que uma opção. Tal confirmação, 

quando se utiliza um telecomando como meio de input e de interacção, implica sempre que se seleccione, primeiro, uma 

das duas ou mais opções oferecidas, e depois se valide/active a opção seleccionada com o OK. No entanto, há situações 

onde se considera que é possível eliminar esta acção. Tomando-se como exemplo a interface da aplicação iNeighbour TV, 

considerem-se as seguintes situações. 

 

:: Situação 1 

Na versão utilizada em FT, quando a aplicação abria, o menu principal surgia sozinho em ecrã, conforme a primeira das 

duas imagens exibidas na Figura 52. Só depois de validado, com a tecla OK no telecomando, o item do menu que estava 

seleccionado, é que os conteúdos da área correspondente eram exibidos no televisor, conforme a imagem da direita da 

Figura 52. O esquecimento frequente da validação com o OK sugere que seria mais eficaz, para a fluidez da interacção 

com a aplicação, que este menu exibisse imediatamente, sem a validação com a tecla OK, o conteúdo da área activa em 

menu. Mas tal implicaria, em alguns casos como o da aplicação iNeighbour TV, que se eliminasse o segundo nível de 

menu integrando os seus itens logo no primeiro nível. Assim, conforme exemplos apresentados nas imagens da Figura 53, 

onde, com as áreas Saúde e Lazer, se ilustra o comportamento recomendado para a interface, a simples selecção de um 

item de menu abriria, sem o OK no telecomando, os conteúdos da área correspondente ao item seleccionado em menu. 

    

Figura 52 - Esq.: menu de 1º nível com área seleccionada mas não activa | Dir.: área seleccionada activa em ecrã após validação com OK  

 

 

Figura 53 - Comportamento da interface e do 1º nível de menu se os itens do 2º nível fossem acumulados no 1º nível 

 

 

 

 



 

 163 

:: Situação 2 

Mas há outras situações, principalmente em itens interactivos da interface onde o utilizador não é confrontado com mais 

do que uma opção, onde se considera recomendável a eliminação do passo do OK no telecomando. Essas situações são, 

e tomando-se como exemplo itens interactivos da interface do iNeighbour TV, as seguintes: 

• Nos itens de avanço e retrocesso em listas de conteúdos;  

• Nos itens de retrocesso de uma página de detalhe para a página de lista de itens de conteúdos. 

 

Figura 54 - Esq.: Itens de avanço e retrocesso nas listas de itens de conteúdos | Dir.: Item de retrocesso de uma página de detalhe para a página de lista de itens 
de conteúdos 

  

 

Nestas situações, e na versão da interface do iNeighbour TV utilizada em FT, era sempre necessário, depois de 

seleccionar os itens da interface mencionados, validar a selecção feita com a tecla OK no telecomando para se concluir a 

execução do passo pretendido. O esquecimento da validação com o OK sugere que, nestas situações ou em situações 

similares, o acto de selecção e de activação sejam acumulados num único passo, ou seja, o da própria selecção com o 

telecomando.  

 

4.5.2.2.3. Problema 3 - Dificuldade em encontrar conteúdo ou funcionalidade 
pretendidos 

Outro problema observado durante a execução das três tarefas de interacção em apreço, estava relacionado com a 

profundidade da árvore estrutural dos menus e filtros, que dividiam e subdividiam a interface em diversas páginas 

distribuídas por vários níveis de profundidade. Seis dos participantes da amostra [P2, P3, P4, P5, P7 e P8] exibiram muita 

dificuldade em navegar até (e localizar dentro da interface) as funcionalidades e conteúdos cuja utilização e consulta eram 

inerentes à execução das tarefas em apreço. Uma vez chegados ao menu principal, estes seis participantes começavam 

por navegar horizontalmente na totalidade do menu à procura do que lhes havia sido solicitado. Alguns [P2, P3, P4 e P5] corriam 

o menu horizontalmente mais do que uma vez sem activar qualquer um dos itens. Entretanto, quando percebiam que não 

encontravam, no menu principal, o que lhes fora solicitado pediam ajuda ao investigador ou afirmavam "não sei onde é 

que aquilo está!". Só depois de fornecidas pistas95 é que procuravam uma área específica e a abriam. No entanto, na 

Criação de um Evento (a funcionalidade estava dentro da área Lazer) e de uma Lista de Medicação (a funcionalidade 

                                                                 
95 As pistas eram dadas em formato de pergunta, como por exemplo: "Um evento está ligado a quê? Saúde, Informações, Lazer?".
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estava dentro da área Saúde), mesmo quando entravam nas respectivas áreas da aplicação, que continham estas 

funcionalidades, estes continuavam a ter dificuldades em as localizar sozinhos. O investigador tinha, assim, de ajudar os 

participantes em causa a encontrar o que procuravam, pois estes tinham dificuldade em completar a tarefa sozinhos. Já 

no caso da consulta solicitada da previsão meteorológica para o dia em causa (localizada dentro da subárea Meteorologia) 

não se registaram tantas dificuldades. Analisando-se a localização da previsão meteorológica na estrutura da interface, 

comparativamente com a localização das funcionalidades de Criação de Eventos e de Listas de Medicação, consegue-se 

identificar a razão na base desta diferença de dificuldades em localizar o que lhes era solicitado. Para se consultar a 

informação meteorológica bastava entrar na área Informação. A primeira subárea que abria, por defeito, era, precisamente, 

a Meteorologia, sem ser necessário navegar, nem por entre filtros, nem por entre itens de submenu (Cf. imagem da 

esquerda na Figura 55). Já no caso da criação de um Evento e de uma Lista de Medicação não se verificava a mesma 

facilidade. Para se aceder à criação de um Evento era necessário, depois de entrar na área Lazer, descer o focus do 

segundo item de submenu (que estava activado por defeito quando se entrava nesta área) para os filtros de conteúdos, a 

fim de seleccionar e activar o filtro central para, assim, abrir a funcionalidade pretendida (Cf. imagem central na Figura 55). 

Já para se criar uma Lista de Medicação, era necessário, depois de entrar na área Saúde, deslocar o focus do segundo 

item de submenu para a direita até se seleccionar e activar o penúltimo item, para, desta forma, se abrir esta 

funcionalidade (Cf. imagem da direita na Figura 55). 

 

Figura 55 - Da esquerda para a direita: i) área Informação; ii) área Lazer; iii) área Saúde   

 

 

Esta diferença na profundidade da localização das funcionalidades e conteúdos, aparenta ter contribuído para a 

dificuldade evidenciada pelos participantes em as encontrarem pois não conseguiam, sozinhos, fazê-lo quando, a partir do 

segundo nível de profundidade, não encontravam imediatamente o que pretendiam.  

 

Este tipo de dificuldades também se observou em dois dos participantes no FT de Aveiro, em tarefas de interacção como 

a consulta do estado do tempo e a consulta de uma farmácia de serviço. No entanto, nestes dois casos, em particular, a 

dificuldade não esteve tão relacionada com passar de um primeiro nível de menu para um segundo; ou de um segundo 

nível para um terceiro nível de profundidade (filtros de conteúdos). Esteve antes relacionada com a dificuldade em se 

recordarem da existência de um primeiro nível de menu quando se encontravam dentro de uma das áreas principais da 

aplicação. Ao lhes ser solicitado que entrassem noutra área — ou seja que saíssem da área Informação para depois 

entrarem na área Saúde — o que faziam era deslocar o focus até ao menu de segundo nível, onde corriam 



 

 165 

horizontalmente todos os itens. Sozinhos não conseguiam lembrar-se de que tinham de retornar ao primeiro nível de menu 

para conseguirem aceder à área que continha os conteúdos pretendidos. O facto de estes passos de interacção se terem 

repetido duas vezes — na consulta do estado do tempo e na consulta de uma farmácia —  e de se terem observado em 

ambas as tarefas, revela a facilidade com que alguns seniores se esquecem de que os conteúdos e funcionalidades de 

uma aplicação podem estar distribuídos por vários níveis de profundidade diferentes e que podem, como tal, sentir uma 

grande dificuldade em navegar entre os referidos níveis para encontrar o que procuram.  

 

Há nas observações antes descritas uma nítida confluência com o que Rice & Alm (2008), Fisk et al (2004) e Hawthorn 

(2006) haviam já constatado e recomendado em relação a níveis de profundidade de menu para uma aplicação para 

seniores, onde é recomendado que se reduza a profundidade estrutural dos menus ao máximo (Cf. secção 2.3.3 pág. 58). 

Também Goodman, Brewster e Gray (2004) — investigadores do Departamento de Ciências da Computação da 

Universidade de Glasgow — a propósito da descrição de barreiras à adopção de telemóveis por parte de seniores, 

referem claramente que uma destas barreiras é precisamente o uso de estruturas de menu muito profundas (com muitos 

níveis de profundidade) o que naturalmente acarreta exigências pesadas para a memória (p. 01). Tal sugere a 

simplificação e redução das estruturas de navegação/profundidade de uma aplicação para este tipo de público. Por outro 

lado, e de uma forma indirecta, a referida diferença de profundidade na localização dos conteúdos, também sugere que 

um maior número de passos de interacção, para procurar/encontrar conteúdos ou funcionalidades dentro de uma interface, 

pode dificultar a interacção de seniores com a mesma (ao contrário do que os participantes haviam respondido quando se 

lhes perguntou o que achavam do número de passos necessários para criar um Evento ou uma Lista de Medicação).     

  

:: Recomendações/PODs 

As dificuldades observadas na localização de conteúdos e de funcionalidades em diferentes níveis de profundidade 

sugerem que se simplifique a árvore de menu e que não se subdivida demasiado a interface da aplicação em vários níveis 

de profundidade. A observada tendência para desistir de procurar o que querem, quando não o encontram no menu 

principal, e a repetição do mesmo comportamento quando já estão no segundo nível de menu, sugerem que quanto mais 

escondida e mais passos de interacção tiverem de ser executados para procurar uma funcionalidade ou um conteúdo, 

mais os seniores se inibem e sentem dificuldades em navegar pela interface. Considera-se, portanto, desejável que: 

• A maior parte das separações de conteúdos e funcionalidades oferecidas pela interface da aplicação estejam 

concentrados num único menu; 

• A interface não ultrapasse os dois níveis de menu no máximo, para se reduzir o número de passos de interacção 

na busca de um determinado conteúdo ou funcionalidade; 

• Não sejam incluídos filtros de separação de conteúdos, pois isso acresce à navegação um esforço acrescido de 

procura e um maior número de passos de interacção;  

• Se simplifique a estrutura de navegação da interface ao máximo para que, com poucos passos de interacção, 

estes utilizadores encontrem imediatamente o que procuram. 

 

4.5.2.2.4. Problema 4 - Premir contínuo e prolongado nas teclas do telecomando 

Outro problema de usabilidade, também observado durante a execução das tarefas de interacção em apreço, foi um 

comportamento que, devido a uma característica de funcionamento da resposta da aplicação ao telecomando, originava 
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erros de interacção e, principalmente, confundia os participantes. O comportamento observado resume-se ao pressionar 

contínuo e prolongado no tempo, das teclas direccionais no telecomando, praticado, essencialmente, pelas participantes 

do sexo feminino [P2, P4, e P5]. Este comportamento pode estar relacionado com uma das consequências do envelhecimento 

descrita por Hawthorn (2006) a propósito das características do declínio do controlo motor. Segundo este investigador, 

uma das faculdades que passa a ser menor com a idade é precisamente o controlo sobre a produção de força que se 

aplica sobre um objecto (p. 87). A autoconsciência desta limitação, conjugada com "o típico medo de errar que os seniores 

exibem" (Garcia, 2001, p. 33), podem ser as causas, se bem que não as únicas, que estão na origem deste 

comportamento.  

 

No telecomando utilizado no projecto iNeighbour TV, quando se exercia uma pressão contínua e prolongada nas teclas 

direccionais, o que acontecia é que o focus ia saltando de item para item na direcção da tecla direccional premida e 

enquanto esta se mantivesse premida. Ou seja, com um único pressionar de tecla podia-se deslocar o focus, não apenas 

um item mas dois ou mais itens, dependendo do tempo que a tecla se mantivesse premida. Tal encontra-se ilustrado na 

Figura 56 onde se dá como exemplo da resposta "saltitante" do focus à pressão contínua na tecla direccional do 

telecomando, o comportamento do focus nos filtros - um dos itens da interface onde este tipo de erro se observou. 

 

Figura 56 - Resposta saltitante do focus ao input no telecomando com pressão contínua das teclas  

 

 

Neste exemplo, se o focus estivesse no filtro esquerdo e o participante premisse rapidamente a tecla direccional direita 

com a intenção de seleccionar o filtro central, o que sucedia é que o focus ia efectivamente para o filtro central. Mas se a 

tecla se mantivesse premida continuamente, o focus continuava a deslocar-se até ao filtro da direita. Como todos os 

participantes quase sempre olhavam para o telecomando no momento em que premiam a tecla em causa, quando o 

olhavam novamente para o televisor já o focus havia saltado dois ou mais itens. Tal reacção da aplicação confundia-os 

porque não correspondia à sua expectativa de saltar apenas um item, como ilustrado na Figura 56.  

 

:: Recomendações/PODs 

O comportamento observado em FT, de premir continuamente uma tecla, por sua vez aliado a uma resposta saltitante do 

focus por entre itens interactivos na interface da aplicação, sugere o seguinte: 

• A resposta da aplicação, nomeadamente ao nível do comportamento e deslocação do focus, ao premir de teclas 

direccionais no telecomando, só deverá ocorrer uma vez por cada vez que se prima uma dada tecla. Caso um 

utilizador pressione contínua e prolongadamente uma tecla o focus dever-se-á deslocar, apenas, um item 

interactivo na interface. 
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4.5.2.2.5. Problema 5 - A grande dificuldade em utilizar o teclado virtual para 
input de texto 

O último problema de usabilidade observado na execução das tarefas em apreço estava relacionado com o uso de um 

teclado virtual de input de texto escrito através do telecomando (Figura 57). 

 

Figura 57 - Teclado virtual utilizado na interface na funcionalidade de Criação de Eventos 

 

 

Na Criação de Eventos era necessário utilizar o referido teclado para introduzir, no Evento a criar, dados de identificação 

do mesmo. O que se observou foi que a inserção, letra a letra, era muito demorada devido ao esquecimento frequente da 

validação da mesma com o OK, passo necessário para se validarem as letras que formariam as palavras. 

Cumulativamente, o olhar saltitante entre o telecomando e o televisor, e o comportamento da pressão contínua das teclas 

do telecomando, também contribuíam para que se cometessem erros e para que os participantes se confundissem, 

aumentando-se, assim, a dificuldade e perda de fluidez na utilização deste recurso. Assim, observaram-se grandes 

dificuldades e, principalmente, uma grande demora na utilização do mesmo. Esta evidente demora e dificuldades 

observadas na utilização do teclado virtual, indiciam que o uso deste recurso pode ter estado na base de que quatro dos 

participantes tivessem considerado a criação de um Evento difícil e a criação de uma Lista de medicação fácil. Portanto, 

esta é uma estratégia e recurso de input de dados e texto não muito recomendável para seniores. Por comparação a 

introdução de dados através da utilização de listas de opções, previamente introduzidas na aplicação, por entre os quais 

os participantes podiam escolher, revelou-se mais fácil. Os participantes, apesar de exibirem algumas dificuldades 

relacionadas com os problemas de interacção antes descritos (nomeadamente os problemas 1 pág. 158 e 2 pág. 161), ainda que 

com a ajuda do investigador, perdiam-se menos e exibiam menores dificuldades no input de dados.   

 

:: Recomendações/PODs  

Ao invés de se utilizar um teclado virtual, parece ser mais recomendável a apresentação ao utilizador de uma lista de 

opções e dados previamente introduzidos, por entre os quais este possa, com um pouco mais de facilidade e celeridade, 

escolher uma opção sem ter que escrever manualmente, letra a letra, com o telecomando, como de resto acontecia em 

passos de introdução de dados da Criação de Listas de Medicação. Outra possibilidade alternativa que aqui se considera, 

passa pela exploração das potencialidades de sistemas de input de texto e dados, baseados em tecnologias de 

reconhecimento de voz. Com esta possibilidade eliminam-se os problemas e dificuldades antes descritas (nomeadamente 

os problemas 1 pág. 158 e 2 pág. 161) associadas ao uso de um telecomando, que tornaram o input de texto num passo difícil, 

pouco fluido e muito demorado. Mas esta segunda possibilidade carece de validação científica e de aferição da sua real 
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eficácia ou ineficácia com seniores, podendo portanto, constituir-se como um rumo de investigação futura (Cf. secção 6.3 

pág. 254).    

 

4.5.2.3. Avaliação da utilidade de utilização de mensagens de confirmação 

Em relação a esta variável pretendia-se aferir se este tipo de utilizadores considerava estas mensagens úteis, ou não, 

para atenuar o receio que geralmente experimentam na interacção com a aplicações digitais como o iNeighbour TV. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

O investigador começou por exibir aos participantes, na funcionalidade de Criação de um Evento, a respectiva mensagem 

de confirmação que, no último passo da referida funcionalidade, a aplicação iNeighbour TV exibia. A seguir foi-lhes exibida 

a mudança do estado do utilizador na aplicação, mudança essa que não confrontava o utilizador com uma mensagem de 

confirmação, como acontecia na Criação de um Evento96. Depois de exibidos os dois comportamentos da aplicação o 

investigador colocava as seguintes questões aos participantes: 

• "O que é que prefere? Prefere ter uma mensagem de confirmação quando cria ou altera alguma coisa no 

sistema para se sentir mais à vontade a utilizá-lo, ou acha as mensagens de confirmação desnecessárias?" 

• "E porque é que prefere uma coisa e não a outra?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Os dados recolhidos indicam que a maioria dos participantes97 preferem a presença das mensagens de confirmação 

sempre que alteram ou criam alguma coisa na aplicação, como se pode constatar nos seguintes dados:  

• Cinco [P1, P2, P3, P5 e P6] dos sete participantes afirmaram que preferem a presença da mensagem de confirmação; 

• Um afirmou que era indiferente ter ou não as mensagens de confirmação [P4]; 

• E o último afirmou que as mensagens de confirmação eram desnecessárias [P7].   

 

Quando foi pedida uma justificação para a sua preferência aos participantes que declararam preferir o uso das mensagens 

de confirmação as respostas foram as seguintes: 

• Um dos participantes, num claro sinal de desconfiança em relação às operadoras comerciais de serviços de 

Televisão por cabo, referiu que com as mensagens de confirmação, não haveria margem para que os 

utilizadores fossem enganados com a venda de produtos que não querem. Nas suas palavras "assim eles não 

dizem que eu não confirmei nada! Fica ali tudo gravado [P3]" Apesar de lhe ter sido explicado que essas 

mensagens não seriam para esse tipo de fim ou contexto continuou a preferir as mensagens de confirmação 

dizendo "É melhor. Nunca se sabe!" [P3];  

• Para outro participante [P6] é sempre preferível ter a mensagem de confirmação porque, segundo o mesmo, a 

pessoa pode-se enganar e querer voltar atrás. Estas mensagens são, na sua opinião, um reforço e confirmação 

de que fez a operação bem, o que sugere que reforçaria a confiança deste participante na interacção com a 

aplicação; 

                                                                 
96 A exibição das mensagens de confirmação era acompanhada da seguinte explicação: "Olhe... Eu vou criar um evento aqui na área do Lazer. Quando eu acabo de criar um 
evento o sistema mostra-nos esta mensagem de confirmação e pede-nos para confirmar se queremos, ou não criar o evento. Estão a ver? Se, por outro lado formos aqui ao 
vosso perfil mudar o vosso estado de ligado para desligado o sistema não nos pergunta se temos a certeza que queremos mudar de estado."  
97 Refira-se ainda que, nesta fase, à semelhança do que havia acontecido com as tarefas de Criação de um Evento e de uma Lista de Medicação, uma das participantes da 
amostra recusou-se a continuar com a sua participação nos testes, sendo que a presente avaliação contou apenas com sete participantes.  
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• Já outro participante [P1], na altura da avaliação, afirmou que preferia ter as mensagens de confirmação. No 

entanto também referiu que, se calhar, com a prática deixaria de precisar das mesmas. Portanto, apesar de 

manifestar que inicialmente preferia as mensagens a funcionar na aplicação a expressa auto noção de 

aprendizagem também sugere que a inclusão de uma funcionalidade de activação e desactivação deste tipo de 

mensagens poderia ser pertinente; 

• Outro participante [P2] afirma que é sempre preferível o uso de mensagens de confirmação porque, nas suas 

palavras, "a gente pode-se enganar" [P2]. O que revela que para este participante este tipo de mensagens são 

um factor de reforço da confiança na interacção com uma aplicação digital;  

• Por fim, o último dos cinco participantes [P5] que afirmaram preferir o uso de mensagens de confirmação, não foi 

capaz de dar uma justificação concreta para a sua preferência.  

 

O que o conjunto das justificações antes apresentadas parece sugerir é que as mensagens de confirmação como que 

reforçam, quer a autoconfiança pessoal na tomada de decisões de interacção com uma aplicação digital, quer a confiança 

na própria aplicação e em quem a gere (recorde-se a primeira justificação mencionada atrás). Se se pode dizer que a 

ausência destas mensagens poderá não ser suficiente para inibir a interacção deste tipo de indivíduos com aplicações 

como o iNeighbour TV, também se pode dizer que a presença das mesmas como que parece atenuar o medo e receio de 

fazer alguma coisa errada que alguns indivíduos seniores tipicamente experimentam quando confrontados com novas 

tecnologias digitais como revelado nas experiências de Rice & Alm (2008) e Zajicek (2001) e defendido por Garcia 

(2001)98.    

 

:: Recomendações/PODs 

O que dados antes apresentados sugerem é o seguinte: 

• É recomendável o uso constante de mensagens de confirmação, pelo menos numa fase inicial de utilização de 

uma aplicação; 

• Eventualmente pode ser pertinente incluir uma funcionalidade de activação ou desactivação das mensagens 

para que os utilizadores, à medida que desenvolvam confiança, quer na aplicação, quer na sua capacidade de 

interacção, as possam desactivar caso, assim, o desejem. 

 

4.5.2.4. Avaliação da expectativa de deslocação/percurso do focus mediante 
interacção com o telecomando 

Em relação a esta variável, do comportamento do focus, pretendia-se aferir se a expectativa que os seniores têm no 

percurso descrito pelo mesmo, mediante a navegação com teclas direccionais no telecomando, era consistente com o 

comportamento que fora efectivamente implementado no focus da interface da aplicação iNeighbour TV. A necessidade 

inicial desta avaliação prendia-se com o facto de a interface, no seu segundo nível de profundidade, não exibir ao 

                                                                 
98 Segundo Garcia (2001) a predisposição que os jovens hoje têm para aprenderem a lidar com as novas tecnologias digitais e para utilizarem o computador dá-lhes uma 
vantagem acrescida, em relação aos seniores, na sua relação com as novidades tecnológicas (p. 32). Como os seniores não dispõe desta predisposição encontram 
naturalmente obstáculos na adopção de novas tecnologias digitais. Tal sucede especialmente porque muitos desenvolvem um grande receio de utilizar erradamente o 
computador e de o danificarem (p. 33). Este receio foi observado em experiências onde amostras de seniores foram testadas na sua relação com a internet, nomeadamente 
em estudos conduzidos por Zajicek (2001) e Rice & Alm (2008). Nas experiências realizadas por Rice & Alm (2008), onde se testaram interfaces com lógicas de navegação 
diferentes das normalmente utilizadas em sistemas informáticos convencionais, os participantes criticavam-se automatica e continuamente por não compreenderem alguns 
aspectos da interface, em vez de atribuírem a culpa a possíveis problemas de Design da interface testada (p. 12). Também nas experiências de Zajicek (2001), onde esta 
investigadora testou a usabilidade de um Browser de internet - BrookesTalk - para seniores, verificou-se que os participantes não tinham a confiança necessária para tomarem 
decisões de navegação pelo browser e ficavam confusos e frustrados. Tinham medo de “partir” o software caso fizessem algo errado (p. 62).  



 

 170 

utilizador uma estrutura visual de distribuição dos itens interactivos segundo uma grelha de distribuição cartesiana, em que 

cada item interactivo se situava no centro de um quadrante da grelha estrutural. Tal é, de resto, o que acontece no 

seguinte exemplo da Figura 58, onde os quadrados e rectângulos cinza são itens interactivos distribuídos segundo uma 

estrutura cartesiana no espaço ocupado por uma suposta interface.  

 

Figura 58 - Distribuição estrutural cartesiana dos itens interactivos de uma interface 

 

 

Como se pode verificar na Figura 59, no submenu do referido nível secundário da aplicação iNeighbour TV, há itens 

interactivos alinhados à esquerda e outros alinhados à direita. Estes não estão coincidentes nem centrados, em termos de 

grelha estrutural, com a localização de outros itens interactivos da interface, nomeadamente os designados na Figura 59 

de filtros de conteúdos.  

 

Figura 59 - Distribuição não cartesiana dos itens interactivos do iNeighbour TV no 2º nível de menu 

 

 

Dentro do espaço ocupado, em largura, pelo filtro de conteúdos central, estavam localizados, não um, mas dois itens 

interactivos. E nenhum dos mesmos se encontrava alinhado com o centro visual do referido filtro situado imediatamente 

abaixo. O mesmo acontecia com o filtro do lado esquerdo e com outros dois itens de menu situados, em largura, no 

mesmo espaço ocupado pelo filtro esquerdo. Pressentia-se inicialmente que estes desalinhamentos e o desrespeito por 

uma distribuição cartesiana entre os itens interactivos da interface poderia levantar problemas e dificuldades de interacção, 

principalmente na deslocação do focus no sentido ascendente e descendente, pois a expectativa do utilizador poderia não 

corresponder ao comportamento do focus da interface iNeighbour TV. Assim, decidiu-se avaliar se a expectativa que os 

seniores da amostra declarassem, era, ou não, consistente com o comportamento implementado no focus dos itens 

interactivos da aplicação.  
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:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Em termos metodológicos foi necessário relembrar aos participantes o que era o focus e para o que é que este servia 

(este conceito havia sido descrito na primeira sessão de esclarecimento, quando se iniciou o FT — Cf. secção 4.3.6 pág. 125). 

Para tal foram novamente exibidos na interface do iNeighbour TV exemplos do comportamento do focus para que estes 

compreendessem exactamente o que ia ser avaliado a seguir 99. Posteriormente, para se proceder à avaliação em apreço, 

cada participante era convidado a sentar-se no local da sala onde habitualmente via TV. O focus era, depois, colocado 

pelo investigador em vários itens interactivos da interface e, item a item, sem que os participantes visualizassem a 

passagem do focus de um item para outro (era pedido a cada um que fechasse os olhos naquele momento), era 

perguntado para onde é que este se deslocava, caso se premisse uma tecla direccional específica no telecomando. 

Paralelamente, era pedida uma justificação para a expectativa declarada, no sentido de se compreender as causas que 

estariam na base das mesmas. 

 

Assim, foram avaliadas as expectativas de comportamento do focus em dez casos que estão ilustrados na Figura 60 pág. 172 

e que se listam a seguir (em função das quatro teclas direccionais): clicando na tecla para baixo quando o focus estava no 

item interactivo de menu - i)  mais à esquerda (primeiro), ii) no segundo, iii) no terceiro, iv) no quarto e no v) quinto item; 

clicando na tecla para cima quando o focus estava no filtro de conteúdos – vi) à esquerda, vii) ao meio e viii) à direita; 

clicando na tecla para a direita, quando o focus estava no quinto item interactivo de menu; e clicando na tecla para a 

esquerda, quando o focus estava no primeiro item interactivo de menu. 

 

:: Análise do resultados  

As expectativas expressas pelos participantes encontram-se ilustradas e contabilizadas nos dez esquemas que compõem 

a Figura 60 pág. 172. Em cada esquema está representado o ponto de origem (marcado a branco) e o ponto de chegada 

maioritariamente indicado pelos participantes, quando lhes perguntado para onde é que o focus iria quando premida a 

seta indicada a branco na lateral direita de cada esquema.   

 

Uma vez que foi avaliada a expectativa de comportamento do percurso do focus, e que é necessário comparar-se esta 

expectativa com o que fora implementado na aplicação, importa, pois, para facilitar a compreensão do leitor, começar por 

descrever o comportamento implementado no focus da aplicação iNeighbour TV. Neste último caso o comportamento 

deste componente da interface era, em parte, contextual. Ou seja, quando se descia de um item interactivo de menu para 

um filtro, o focus descia sempre para o filtro esquerdo, como ilustrado na Figura 61 pág. 172. Mas o mesmo já não se 

verificava no sentido inverso. Aí o focus subia para o item interactivo de menu que, naquele momento, estivesse activo, 

conforme ilustrado na Figura 62 pág. 172: 

 

 

 

 

                                                                 
99 A explicação era dada nos seguintes termos: "A seguir vamos testar se é para vocês perceptível o que é que está seleccionado com o telecomando. Se nós andarmos para 
cima ou para baixo e para os lados, com as teclas do telecomando, há coisas como botões e símbolos no televisor que vão ficar mais iluminados ou de outra cor, ou com uma 
linha de cor à volta, certo? Isso quer dizer que esse botão ou símbolo está seleccionado com o telecomando e que o podemos activar carregando na tecla OK para abrir 
alguma coisa que está dentro dele. Vamos supor que eu estou com o telecomando neste ícone grande do lado esquerdo (ícone da área). Se eu for carregando na tecla para o 
lado direito o destaque avança sempre para o primeiro simbolo que encontra do lado direito certo?" 
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Figura 60 - Expectativas declaradas pelos participantes para o percurso do focus  

 

 

Figura 61 - Percurso do focus, dos itens de menu de 2º nível para os filtros  

 

 

Figura 62 - Percurso do focus, dos filtros para os itens de menu de 2º nível 

 

 

Descrito que está o comportamento implementado no focus, apresentam-se, a seguir, os resultados gerais e qualitativos 

da avaliação realizada. No entanto foi produzida uma análise esquemática, quantitativa e aprofundada dos dados 
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recolhidos, que foi transferida para o Anexo 13 pág. 305 dada a avultada densidade dos mesmos100. A partir da referida 

análise, foram feitas diversas constatações. Em primeiro lugar verificou-se que, dos dez comportamentos avaliados, 

apenas três convergiam, globalmente, com a expectativa declarada pelos participantes como ilustrado na Figura 63: i) do 

focus no item interactivo de menu mais à esquerda para baixo (saltava para o filtro esquerdo); ii) do focus no segundo item 

interactivo de menu para baixo (saltava para o filtro esquerdo); iii) do focus no primeiro item interactivo de menu para o 

lado esquerdo (mantinha-se estático). 

 

Figura 63 - Itens interactivos cujo percurso do focus converge com a expectativa dos participantes   

 

 

Outra das constatações evidenciadas na análise dos dados recolhidos é que parece haver uma maior divergência de 

opiniões no sentido ascendente do percurso do focus (entre o menu e os filtros), do que no sentido descendente do 

mesmo percurso, como ilustrado nos dois conjuntos de imagens da Figura 64 e da Figura 65:   

 

Figura 64 - Expectativas para o percurso do focus, entre itens de menu de 2º nível e filtros 

 

 

Figura 65 - Expectativas para o percurso do focus, entre filtros e itens de menu de 2º nível 

 

 

Visualmente falando, analisando-se a posição relativa dos itens interactivos de menu em relação aos filtros, verifica-se que, 

no sentido descendente, quando o focus descia, este apenas encontrava um filtro para onde transitar e do qual estava 

mais próximo. Já no sentido ascendente, o focus ao subir tinha, em dois dos três casos avaliados, mais do que um item 

                                                                 
100 Tal adensaria significativa e prejudicialmente a leitura e interpretação do corpo de texto da presente Tese. 
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interactivo de menu com um grau de proximidade semelhante para onde transitar. É o caso da subida do focus, quer do 

filtro esquerdo, quer do filtro central. Tal sugere que pode ser esta diferença do número de itens encontrados no percurso 

do focus a gerar esta dispersão de opiniões no sentido ascendente da navegação. Ainda assim, no seu todo, as 

tendências registadas sugerem que o comportamento do focus, tanto ascendente como descendente, seja o de saltar para 

o item da interface mais próximo que encontra, como aliás é evidenciado por uma parte muito substancial das justificações 

apontadas pelos participantes para a opção declarada:  

• "Deveria saltar para o hoje por ser da mesma linha" [P6]; 

• "Se é para baixo tem de ir para o filtro da esquerda. É o que está mais próximo" [P7]; 

• "É o que está mais perto!" [P3]; 

• "É melhor descer para o mais próximo porque é melhor do que andar a saltar para um mais distante" [P5]; 

• "Pela proximidade! O que faz mais sentido é descer para o que está mais próximo, que é o da esquerda" [P1]; 

• "Tem de vir a direito para o que está mesmo por baixo" [P4]; 

• "É o que está mais pertinho" [P2]; 

• "Deve saltar para o esquerdo porque também é o que está mais perto" [P5]. 

 

Esta manifesta preferência, pela proximidade visual, sugere que é preferível que a grelha de distribuição dos itens 

interactivos pela interface obedeça a uma lógica de posicionamento cartesiana, para que o focus não encontre no seu 

percurso mais do que um item para onde saltar, em qualquer um dos sentidos possíveis de navegação. A existência no 

percurso do focus de mais do que um item, com proximidade semelhante ao item de proveniência, pode ter dado origem a 

uma maior dispersão de opiniões relativamente ao comportamento expectável do focus. Por outro lado, também se 

verificou que, na maior parte dos casos, os participantes ignoraram a contextualidade do comportamento do focus do 

iNeighbour TV. Recorde-se que, no sentido ascendente, o focus saltava sempre, não necessariamente para o item de 

menu mais próximo do ponto de partida, mas sim para o item de menu que se encontrava activo101 naquele momento em 

particular. No caso da avaliação realizada, o item de menu activo era o segundo a contar do lado esquerdo (item marcado 

a branco) como ilustrado na Figura 66:  

 

Figura 66 - Item de menu activo na página da aplicação utilizada para a avaliação em apreço 

 

 

Como se pode verificar na Figura 65 pág. 173, a maioria das respostas não validou este comportamento. As respostas 

evidenciam que o factor proximidade visual/espacial é muito importante quando se considera a disposição relativa de itens 

interactivos, uma vez que esse factor é o que parece ser mais determinante na condução das expectativas de 

comportamento do focus, numa interface destinada a seniores.    

 

Por último, outra constatação interessante, revelada na presente avaliação, prende-se com o comportamento horizontal 

que os participantes declararam esperar que o focus executasse, quando este se encontrava num dos itens situados nos 

                                                                 
101 Estar activo significa que o conteúdo que este item interactivo encerrava, encontrava-se já exibido ou aberto ao utilizador. Para uma maior compreensão deste estado 
recomenda-se ao leitor a consulta da Figura 74 pág 182. 
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limites horizontais do menu da interface e quando premida a tecla direccional no sentido do exterior da mesma (marcados 

a branco na Figura 67):  

 

Figura 67 - Sentido de navegação de itens de menu situados nos extremos da interface  

 

 

Tanto num, como noutro item das extremidades do menu, quando clicada a tecla direccional no sentido do exterior da 

interface, o focus permanecia estático. O que se verificou nesta avaliação de inesperado, e que se encontra ilustrado na 

Figura 68, foi que no caso do item situado no limite esquerdo do menu, a expectativa da maioria dos participantes — cinco 

em oito — era convergente com o comportamento implementado no focus da interface. No entanto, o mesmo não se 

verificou para o comportamento do item situado no extremo direito do menu. Neste caso, a maioria dos participantes 

preferia que o focus "avançasse" até ao item do menu situado no extremo oposto da interface. 

 

Figura 68 - Expectativa declarada para o percurso do focus de itens dos extremos horizontais da interface.  

 

 

O que estes dados sugerem é, por um lado, que o comportamento do focus do lado esquerdo para o lado direito, seja um 

comportamento de continuidade, ou seja, que o focus salte do último item do lado direito para o primeiro do lado esquerdo. 

Por outro lado, sugere que o comportamento do focus, do lado direito para o lado esquerdo, seja estático, quando 

alcançado o item interactivo do extremo horizontal esquerdo da interface. 

 

:: Recomendações/PODs 

No que diz respeito ao comportamento do focus dos itens interactivos de uma interface, os resultados obtidos com a 

amostra de participantes utilizados sugerem as seguintes recomendações: 

• Utilizar estruturas de disposição dos itens interactivos onde seja respeitada uma grelha cartesiana. Não deverá 

existir mais do que um item interactivo por cada quadrante dessa grelha cartesiana para que não haja dúvidas 

em relação ao comportamento e deslocação do focus em qualquer direcção;  

• Garantir que, na direcção do movimento de deslocação do focus, por entre itens interactivos da interface, não 

haja mais do que um item interactivo com o mesmo grau de proximidade do seu ponto de partida. Tal implica 

que se respeite a regra de não colocar mais do que um item interactivo por cada quadrante de uma grelha 

cartesiana; 

• Fazer sempre com que o focus se desloque para o item interactivo mais próximo do ponto de partida na direcção 

da tecla direccional premida no telecomando;  
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• Em itens interactivos situados na extremidade direita de uma interface e antecedidos de outros, quando premida 

a tecla direccional direita, o focus dever-se-á deslocar para o primeiro item interactivo situado à esquerda da 

interface e em linha com o ponto de partida;  

• Em itens interactivos situados na extremidade esquerda de uma interface, quando premida a tecla direccional 

esquerda, o focus dever-se-á manter estático no mesmo item interactivo.  

 

4.5.2.5. Avaliação da sinalização visual da localização do focus  

Novamente em relação ao focus, pretendia-se avaliar a eficácia da sinalização visual deste componente nas soluções 

gráfico-visuais implementadas nalguns dos itens interactivos da interface da aplicação iNeighbour TV. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Para se avaliar a eficácia da sinalização visual da localização do focus aplicou-se o seguinte protocolo de recolha de 

dados, individualmente a cada participante102: i) era pedido para tapar os olhos; ii) o investigador colocava um item 

interactivo em focus; iii) era pedido para destapar os olhos; iv) eram colocadas as seguintes questões: 

• "O que é que acha que agora está aceso ou seleccionado no televisor?"   

• "Porque é que acha que é esse que está aceso ou seleccionado e não outro?" 

 

Este protocolo foi repetido para os sete itens interactivos listados e identificados na Figura 69: 

 

Figura 69 - Identificação dos itens interactivos cuja localização do focus foi avaliado  

 

 

No entanto, há que referir que estes itens da interface não foram isoladamente exibidos em focus aos participantes. Foram 

antes exibidos no contexto da interface em convivência directa com outros elementos gráficos e itens interactivos 

constituintes da mesma. Tal permitiu, também, aferir se o contexto poderia interferir, ou não, na identificação da 

localização do focus. A seguir analisam-se e discutem-se individualmente os dados recolhidos sobre o focus de cada um 

dos itens interactivos em avaliação. 

 

:: Focus no Item/botão de ajuda do lado direito do menu da interface  

Neste item interactivo da interface a diferença entre o seu estado com focus e o seu estado sem focus era feita da 

seguinte forma e conforme ilustrado na metade direita da Figura 70 (página seguinte): 

 

                                                                 
102 Em termos de linguagem, uma vez que os participantes tinham dificuldade em compreender terminologia mais técnica e jargão tecnológico como é o próprio termo "Focus", 
eram empregues termos e linguagem mais acessíveis como "aceso" em vez de "Focus".     
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• Sem focus: 

o Cor cinza; 

o Exclusão de seta direccional. 

• Com focus: 

o Cor branca; 

o Inclusão de seta direccional. 

 

Figura 70 - Avaliação e resultados da eficácia da sinalização do focus do item/botão de ajuda 

 

 

Neste caso, quando aos participantes foi perguntado onde é que estaria o focus, apenas dois acertaram [P3 e P8]. Dos 

restantes, quatro afirmaram que o focus estava no primeiro item de menu do lado esquerdo [P1, P6, P7 e P4], um afirmou que 

estava no filtro do lado esquerdo [P5] e o último não foi capaz de indicar uma localização para o focus [P2] (Cf. Figura 70). 

 

As justificações dadas por estes cinco participantes para as suas respostas (erradas) foram as seguintes: 

• Dos quatro que indicaram o item do lado esquerdo do menu como sendo o que estava em focus, três indicaram 

que era o que lhes parecia mais destacado e maior [P1, P6 e P7]. Já o quarto não foi capaz de indicar uma 

justificação [P4]. 

• O quinto participante [P5], que havia indicado que o focus estava no filtro esquerdo, justificou a sua escolha pelo 

facto de este item ter um contraste acentuado entre a claridade cromática do seu fundo e o escuro dos 

elementos gráficos que o rodeiam. E, por isso, parecia-lhe ser o que mais se destacava.      

 

Estas justificações dos participantes, que erraram a localização do focus, sugerem que tal terá estado mais relacionado 

com a convivência com outros elementos gráficos na interface, do que propriamente com a diferença visual entre os 

diferentes estados deste item interactivo. Alguns dos itens interactivos envolventes — como os que foram indicados pelos 

participantes — pelo tamanho e destaque visual acentuado que tinham, mesmo sem focus, parecem ter concorrido 

directamente pela atenção dos participantes.  

 

:: Recomendações/PODs 

Os resultados apresentados sugerem duas recomendações: 
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• Quando um item está em focus tudo o resto na interface deverá ter um menor destaque e contraste visual do 

que o que está em focus; 

• Quando um item está em focus, se possível, ele deverá ser maior do que os restantes itens envolventes sem 

focus; 

 

:: Focus no filtro de conteúdos central  

Neste item os seus estados eram diferenciados da seguinte forma, conforme ilustrado na metade direita da Figura 71: 

• Sem focus: 

o Fundo cinza escuro estático; 

o Texto a branco. 

• Com focus: 

o Intermitência animada do fundo (fade muito lento) entre o fundo cinza escuro e a cor azul; 

o Texto a branco. 

 

Figura 71 - Avaliação e resultados da eficácia da sinalização do focus do filtro central 

 

 

Neste caso, quatro participantes acertaram na localização do focus [P1, P6, P2 e P5]. Dos restantes, dois não foram capazes de 

identificar uma localização para o focus [P3 e P4], um afirmou que estava no filtro à direita [P8] e o último afirmou que se 

mantinha no primeiro item/botão de menu do lado esquerdo [P7] (Cf. Figura 71). 

 

Em relação aos dois últimos participantes, que erraram a localização do focus, quando lhes foi pedida uma justificação 

para as respostas dadas, as justificações foram as seguintes: 

• O que indicou o focus no primeiro item/botão interactivo do menu: 

o "O texto que está ao lado dele fica na mesma a branco e dá a entender que é o que está ligado" [P7]. 

• O que indicou o focus no filtro do lado direito: 

o "Pra mim é o que está mais nítido. (...)" [P8]. Posteriormente foi-lhe perguntado se a sua opção estaria relacionada 

com o facto de o texto estar a vermelho nesse filtro. A resposta foi peremptoriamente que sim.  

 

Detecta-se aqui, portanto, que para os dois participantes que erraram, havia outros itens na interface que tinham tanto ou 

mais destaque visual do que o item em focus. Dada a particularidade de neste item interactivo (transversal aos outros dois 
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filtros) a diferença entre estados do mesmo implicar uma ligeira animação visual no estado com focus (intermitência com 

fade in e fade out de cor), foi introduzida na avaliação uma terceira questão. Essa questão era se o participante não via 

nada a piscar na interface103. E servia, por um lado, para aferir se os que haviam identificado correctamente o focus o 

haviam feito por causa da referida particularidade ou não. E, por outro lado, para aferir se os que haviam errado e os que 

não haviam dado uma resposta, apesar disso, se tinham apercebido, ou não, da referida intermitência.  

 

Perante a questão colocada, dois dos participantes que haviam acertado [P6 e P5] afirmaram que se aperceberam de 

imediato da intermitência em causa e que era esta a causa que os levava a pensar que era aquele item que estava em 

focus. Um destes dois participantes [P6] referiu, no entanto, que apesar de se ter apercebido da intermitência, que esta era 

muito subtil. Na sua opinião esta deveria ser mais acentuada. Por outro lado, foi curioso verificar que os dois restantes 

participantes que haviam acertado na localização do focus [P1 e P2] afirmaram que nem sequer se haviam apercebido da 

intermitência em causa. Já os restantes quatro participantes, que haviam errado a localização do focus [P3, P4, P7 e P8], 

referiram todos que não se haviam apercebido da intermitência. Um destes fez mesmo questão de referir que era 

demasiado discreta e subtil [P4].   

 

A análise do conjunto destas respostas sugere que o focus deste item, apesar de não ter passado totalmente 

despercebido pelos participantes — recorde-se que quatro acertaram — idealmente teria de ser visualmente mais 

destacado dos elementos gráficos e itens interactivos envolventes104. Por outro lado, verificou-se que a intermitência do 

focus, se bem que não prejudicou — dois dos participantes acertaram por causa desta propriedade — não foi também 

suficiente para indicar à maioria dos participantes qual era o item em focus na interface105. Tal sugere duas conclusões: 

• Se a sinalização do focus estiver animada, a animação tem de ter um destaque maior do que os restantes 

elementos gráficos da interface;  

• A intermitência visual, enquanto estratégia de sinalização do focus ao utilizador, pode não ser, isoladamente, 

suficiente para o efeito. Não prejudica a sinalização mas a sua eficácia parece depender do destaque visual 

impresso nos restantes elementos da interface. 

 

:: Recomendações/PODs 

Em suma, o que estes sugerem é o seguinte: 

• Quando um item está em focus, tudo o resto na interface deverá ter um menor destaque e contraste visual do 

que o que está em focus; 

• Quando o fundo de uma interface é preta ou escura, pelo forte contraste visual que se forma com o fundo, 

parece ser prejudicial que o texto de um item interactivo sem focus, se mantenha a branco, quando está outro 

item interactivo em focus. Tal sugere que um rebaixamento da luminosidade cromática destes itens, no estado 

sem focus, pode ajudar a que a atenção do utilizador não se disperse por outros elementos ou itens que não o 

item que está em focus; 

• Quando se utiliza intermitência na sinalização do focus de um item interactivo é desejável que se garanta que os 

restantes itens interactivos da interface — sem focus ou não seleccionados — tenham muito menor destaque 

visual do que o item em focus.  

                                                                 
103O investigador apontava para o item em focus e perguntava: "Não vê ali nada a piscar?" 
104 Recorde-se que dois dos quatro que não acertaram apontaram outros itens na interface e os dois restantes não conseguiram identificar um item em focus. 
105 Recorde-se que 6 em 8 dos participantes não se aperceberam dessa intermitência.
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:: Focus no filtro de conteúdos do lado direito  

Neste item interactivo a diferença entre o seu estado com focus e o seu estado sem focus era feita da seguinte forma e 

conforme ilustrado na metade direita da Figura 72: 

• Sem focus: 

o Fundo cinza escuro estático; 

o Texto a vermelho sobre o fundo. 

• Com focus: 

o Intermitência animada do fundo (fade muito lento) entre o fundo cinza escuro e a cor azul; 

o Texto a vermelho sobre o fundo. 

 

Figura 72 - Estados do focus do Filtro do lado direito da interface iNeighbour TV  

 

 

Quando foi perguntado onde é que estaria o focus, quatro acertaram [P6, P3, P4 e P5]. Dos que não acertaram [P1, P7, P2 e P8], um 

afirmou que o focus estava no primeiro item de lista [P1], outro afirmou que estava no primeiro item/botão do menu do lado 

esquerdo [P2] e os dois restantes afirmaram que estava no filtro central [P7 e P8] (Cf. Figura 72).  

 

Quando aos participantes que não acertaram se perguntou porque é que lhes parecia que o focus estava nos itens 

indicados, as justificações apresentadas foram as seguintes: 

• O que indicou o primeiro item de lista: 

o "O texto ali ao centro está a branco e é muito forte. Pareceu-me muito destacado" [P1]; 

• O que indicou o primeiro item/botão do lado esquerdo do menu: 

o "Porque é o que está maior não é?" [P2]; 

• Os dois que indicaram o filtro central: 

o "Porque ali vejo as letras maiores" [P8]; 

o "Porque ali as letras brancas têm um destaque muito forte com o preto do fundo" [P7].  

 

A análise do conjunto destas respostas sugere que, no caso da interface do iNeighbour TV, o tratamento gráfico de outros 

itens e elementos gráficos, interferiu com a capacidade destes participantes identificarem a localização do focus. Em três 

dos participantes que erraram a localização do focus, as justificações apresentadas evidenciam que o que determinou as 

suas opções foi a relação de contraste entre alguns dos elementos tipográficos da interface e o fundo sobre o qual 
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assentavam. Nestes itens a relação de contraste entre a tipografia e o fundo era alta e o branco da tipografia sobre fundo 

escuro, parece ter sido determinante e mais forte do que a intermitência presente no item efectivamente em focus (Cf. 

Figura 72 pág. 180). Tal sugere, em nítida confluência com o que já foi antes evidenciado na restante avaliação106, que tudo o 

que não esteja em focus não apresente este tipo de tratamento, ou seja, que o que não está em focus tenha um contraste 

baixo, sobre pena de competir pela atenção do utilizador sénior. Por outro lado, o facto de um dos quatro participantes, 

que erraram a localização do focus, ter justificado a sua escolha referindo que o que havia escolhido era o que lhe parecia 

o maior — justificação já dada em avaliações prévias — também indica que aumentar o tamanho, ou fazer deste o maior 

item presente na interface, quando este está em focus, pode facilitar a identificação visual do focus na interface. 

 

Quanto aos quatro participantes que acertaram na localização do focus [P6, P3, P4 e P5], três afirmaram que o haviam 

localizado porque se tinham apercebido da intermitência do focus [P6, P3 e P5]. O restante participante afirmou apenas que 

lhe parecia que o focus estava mais legível não indicando uma razão para tal [P4]. Mas quando o investigador lhe 

perguntou se havia reparado na intermitência do focus, este respondeu que não.  

 

O conjunto de todas as respostas sugere que a intermitência do focus, para alguns seniores, pode não ser suficiente para 

lhes sinalizar eficazmente a sua presença num determinado item interactivo. Os que erraram a localização do focus 

demonstram que a aparência gráfica de outros elementos da interface competiram pela atenção dos participantes, 

minimizando a eficácia pretendida para a intermitência na sinalização da presença do focus. Portanto, este tipo de 

estratégia, não prejudicando — alguns participantes aperceberam-se da mesma — parece funcionar melhor se os 

restantes elementos da interface forem visualmente discretos. Caso contrário a sua eficácia pode ser comprometida.  

 

:: Recomendações/PODs 

Em suma os dados expostos sugerem o seguinte: 

• Que, mais uma vez, quando um item está em focus, tudo o resto na interface deverá ter um menor destaque e 

contraste visual do que o que está efectivamente em focus; 

• Que tudo o que não está em focus tenha pouco contraste visual com o fundo. Texto branco sobre fundo escuro 

não é recomendável em itens sem focus pois parecem competir pela atenção do utilizador o que dificulta a 

localização do focus na interface;  

• Que aumentar o tamanho de um item interactivo, quer em relação ao seu estado sem focus, quer em relação 

aos restantes itens da interface, pode ser uma boa estratégia para ajudar à localização do focus na mesma. 

• Que a intermitência, enquanto estratégia de sinalização do focus, será tão mais eficaz quanto mais visualmente 

discretos forem os restantes elementos e itens interactivos da interface, por comparação com o item em focus. 

 

:: Focus no filtro de conteúdos do lado esquerdo  

Neste item interactivo da interface a diferença entre o seu estado em focus e o seu estado sem focus era feita da seguinte 

forma e conforme ilustrado na Figura 73 (página seguinte): 

• Sem focus: 

o Fundo cinza escuro estático; 

                                                                 
106 Ver a avaliação do focus no Item/botão de ajuda do lado direito do menu da interface e no no filtro de conteúdos central. 
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o Texto a branco sobre o fundo. 

• Com focus: 

o Intermitência animada do fundo (fade muito lento) entre o fundo cinza escuro e a cor azul; 

o Texto a branco sobre o fundo. 

 

Figura 73 - Estados do focus do filtro do lado esquerdo da interface iNeighbour TV  

 

 

No entanto, no momento em que se realizaram as avaliações, este item da interface, para além de estar em focus 

encontrava-se também activo. Estar activo significa que o conteúdo que este item interactivo encerrava, encontrava-se já 

exibido ou aberto ao utilizador. Como tal o focus podia estar noutro item interactivo que este continuava a visualmente 

sinalizar que este era o item que se encontra activo naquele momento. Para melhor se compreender este estado repare-

se na Figura 74 onde o filtro do lado esquerdo se encontra no estado activo mas sem focus, mas o filtro central se 

encontra, simultaneamente, em focus mas desactivo.  

 

Figura 74 - Página exibida aos participantes na avaliação da identificação do focus no filtro central 

 

 

Portanto, tanto neste item interactivo como nos restantes filtros, acrescia aos estados com focus e sem focus, os estados 

activo com focus e activo sem focus. Estes dois estados tinham, por sua vez, de ser diferentes dos dois primeiros, como 

de seguida descrito e ilustrado na Figura 75 (página seguinte): 

• Sem focus mas activo: 

o Fundo cinza claro estático; 

o Texto a cinza escuro sobre o fundo; 

o Texto em caixa alta (no estado desactivo era em caixa baixa). 
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• Em focus mas activo: 

o Intermitência animada do fundo (fade muito lento) entre o fundo cinza claro e a cor azul; 

o Texto a cinza escuro sobre o fundo; 

o Texto em caixa alta (no estado desactivo era em caixa baixa). 

  

E foi precisamente no estado activo com focus, que a avaliação do focus do filtro esquerdo foi realizada, conforme 

ilustrado na metade direita da Figura 75: 

 

Figura 75 - Ilustração dos estados sem focus e com focus, quando os filtros se encontram activos  

 

 

Neste caso, quando aos participantes foi perguntado onde é que estaria o focus, a maioria — seis participantes — acertou 

[P1, P2, P3, P5, P6 e P7]. Os restantes afirmaram que o focus se encontrava no filtro central [P4 e P8] (Cf. Figura 75). 

 

No que diz respeito aos participantes que não acertaram na localização do focus, quando se perguntou a razão da escolha 

pelo item indicado, um não foi capaz de apontar uma razão específica para a escolha apresentada [P8] mas o restante 

participante respondeu que, por vezes, via na zona do filtro central, alguma coisa a piscar. Nas suas palavras:  

• "Porque de vez em quando pisca ali alguma coisita..." [P4] 

 

O participante referia-se à própria emissão televisiva. No momento da avaliação em causa a base do layout gráfico da 

interface exibia algum grau de transparência que permitia que os píxeis da emissão televisiva se somassem aos píxeis da 

interface, nomeadamente do filtro central. No entanto esta interferência da emissão televisiva não foi apontada apenas por 

um destes participantes que errou a localização do focus. Um dos que haviam acertado [P6] fez questão de referir que o 

piscar era muito subtil — clara alusão ao comportamento dos filtros em focus — porque a emissão televisiva, à qual a 

interface se sobrepunha, fazia com que tudo "piscasse". Mais tarde, na avaliação da localização do focus noutro item da 

interface — o focus num item de lista de conteúdos — esta questão da intermitência e consequente interferência negativa 

da emissão televisiva, foi novamente referida por um dos participantes [P4]. Neste último caso o focus encontrava-se no 

primeiro item de lista da lista de conteúdos (Cf. Figura 79 pág. 187). Mas o participante em causa não se apercebeu do focus 

e referiu que este se encontrava no filtro esquerdo. Quando lhe foi pedida uma justificação para esta escolha 

imediatamente referiu que "Parece-me que vejo ali alguma coisa a piscar" [P4]. Estes comentários sugerem que a própria 

emissão televisiva, quando a interface exibe algum grau de transparência, pode funcionar como uma interferência porque 
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compete pela atenção visual do utilizador. O que por sua vez também sugere que é desejável que a interface seja o mais 

opaca possível, pelo menos por baixo dos itens interactivos. Por outro lado, o prejuízo que aqui a emissão televisiva 

causou na percepção do focus, reforça a ideia de que, quando um item está em focus, o seu meio visual envolvente e 

todos os restantes elementos e itens da interface devem ter muito menos peso e destaque visual do que o item em focus.     

 

Passando-se, agora, às justificações dadas pelos participantes, que acertaram na localização do focus, quando se 

analisam globalmente as mesmas, estas não exprimem uma razão clara para que tivesse sido mais fácil identificarem o 

focus neste filtro do que o que havia sido nos outros dois filtros107: 

• Um afirmou que escolhera o filtro esquerdo porque era o que lhe parecia estar mais destacado. Referiu 

inclusivamente que este destaque era por causa da intermitência do focus deste item [P1];  

• Outro afirmou que escolhera o filtro esquerdo porque era o que lhe parecia chamar mais a atenção. Quando lhe 

foi perguntado se o que lhe chamava a atenção era a intermitência do focus respondeu que "sim, também!", 

apesar de a resposta ter sido dada de forma pouco convincente e com hesitação [P2];  

• Outro afirmou que escolhera o filtro esquerdo porque era o que tinha a cor mais "clarinha". Quando lhe foi 

perguntado se o que lhe chamava a atenção era a intermitência do focus, respondeu que sim, mas, também, 

com hesitação [P5]; 

• Outro, apesar de referir que se apercebeu da intermitência do focus, fez questão de referir que a intermitência é 

muito subtil e que, inclusivamente, a emissão televisiva por trás fazia com que tudo "piscasse" [P6];  

• Os dois restantes curiosamente justificaram a sua escolha com a presença de uma seta na parte superior do 

filtro que estava na interface a marcar, não a presença do focus no filtro em causa, mas sim o estado activo do 

item/botão situado imediatamente acima do filtro no menu [P3 e P7].    

 

Em relação às quatro primeiras justificações, apesar de os participantes em causa terem acabado por justificar a opção 

tomada com a presença da intermitência, a insegurança e hesitação demonstrada em pelo menos dois destes 

participantes; e a dúvida também declarada pelo participante que referiu a interferência da emissão televisiva; sugerem 

que, grosso modo, este não terá sido o único factor a, isoladamente, lhes sinalizar o estado do item em apreço. Sugerem 

apenas que este item interactivo se destacava, para estes quatro participantes, dos restantes.  

 

Este destaque pode ter estado relacionado com uma diferença contextual muito substancial na avaliação do focus dos três 

filtros avaliados. Na avaliação do focus dos filtros central e direito, para além de estes estarem em focus, também o filtro 

do lado esquerdo se encontrava activo. No caso da avaliação do focus do filtro esquerdo tal não acontecia pois este 

estava simultaneamente activo e em focus, como se pode verificar na Figura 76: 

 

Figura 76 - Os vários estados de interacção que um filtro da interface pode assumir 

 

 

                                                                 
107 Recorde-se que nos outros dois filtros apenas quatro em oito dos participantes conseguiram identificar a localização do focus. Enquanto que neste caso o número elevou-
se de quatro para seis.  
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A exibição simultânea aos participantes de um filtro activo mas sem focus, com outro filtro em focus, parece ter dificultado 

a identificação da localizaçao do focus. Nos casos em que tal acontecia (focus no filtro central e direito), menos 

participantes (quatro acertaram) localizaram correctamente o focus na interface do que no caso (focus no filtro esquerdo) 

em que tal não acontecia (seis acertaram). E este pode ter sido, cumulativamente com o uso da intermitência, um dos 

factores que ajudou a sinalizar eficazmente o focus aos participantes que acertaram na sua localização. 

 

Por outro lado, esta diferença de resultados entre a avaliação do focus no filtro esquerdo e a avaliação do focus dos 

restantes filtros, também parece sugerir que é mais aconselhável que um item interactivo tenha apenas dois estados: 

seleccionado/activo e não seleccionado/desactivo. A implementação de mais estados implica, como se viu atrás, que 

possam conviver, lado a lado, pelo menos um item activo e um item seleccionado ou em focus. E tal parece dar origem a 

alguma dispersão da atenção do utilizador. No entanto, a eliminação de um terceiro e quarto estados implica, também, 

que se elimine um pequeno passo de interacção com o telecomando. Ou seja, a validação da selecção feita com o premir 

da tecla OK no telecomando108.  

 

Mas há, ainda, outra constatação nas justificações de dois participantes que acertaram na localização do focus que se 

considera aqui pertinente mencionar. Esta prende-se com o facto de estes participantes terem achado que o focus se 

situava no filtro esquerdo, por influência visual de um elemento gráfico que lhe era externo. O elemento gráfico em causa 

é a seta que é exibida ao utilizador quando um item do submenu se encontra activo, como ilustrado na Figura 77: 

 

Figura 77 - Marcação na interface da seta de sinalização do estado activo dos itens interactivos de menu 

 

 

Neste caso, pela nítida proximidade entre a seta e o filtro, estes dois participantes associaram a seta mais ao filtro 

esquerdo do que ao item a que esta pertencia, o que, neste caso específico, até se revelou benéfico. Este aparente 

benefício da acentuação da diferença entre estados dos filtros pela inclusão no estado em focus das setas, conflui com 

uma afirmação apresentada por um participante [P3] quando se avaliou o focus no item/botão de ajuda do lado direito do 

menu da interface. Este afirmou que havia identificado a presença do focus no item interactivo em causa pela presença da 

seta direccional (Cf. Figura 70 pág. 177). O mesmo sucedeu na avaliação do focus no Item/botão de menu (Cf. Figura 80 pág. 

189) onde um dos participantes claramente afirmou que havia identificado a localização do focus porque as setas 

direccionais usadas no Item/botão de menu também lá estavam (Cf. pág. 188). Tal denota que o acréscimo destas setas ou 

de qualquer outro elemento gráfico no estado em focus, que acentue a diferença para o estado sem focus, poderá, para 

alguns seniores, ser uma boa estratégia de diferenciação entre estados, não apenas entre estados dos filtros mas entre 

estados de qualquer item interactivo da interface. No caso da interface do iNeighbour TV, e especificamente no caso dos 

filtros, por uma questão de consistência com o que havia sido implementado no submenu, uma possível solução de 

                                                                 
108 O que por sua vez implica que quando um item se encontra em focus os conteúdos da área ou subárea a que se refere, estejam automaticamente abertos ou expostos ao 
utilizador, para que não seja necessária a validação de uma selecção com a tecla OK. Esta suspeita conflui com algumas observações feitas em FT relativamente a 
dificuldades de interacção observadas quando os participantes eram convidados a interagir com a aplicação e que foram descritos atrás na secção 4.5.2.2.2 pág. 161.     
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acentuação da diferença de estado podia passar pela inclusão de setas nos extremos interiores dos filtros na direcção da 

navegação horizontal, como fora implementado nos itens/botões do submenu e tal como ilustrado na Figura 78: 

 

Figura 78 - Possível solução de sinalização das possibilidades de navegação horizontal nos filtros 

 

 

:: Recomendações/PODS 

Em suma os dados expostos sugerem o seguinte: 

• É mais aconselhável que um item interactivo tenha apenas dois estados: seleccionado/activo e não 

seleccionado/desactivo. A separação em quatro estados, como antes discutido, permite a presença paralela na 

interface de mais do que um item interactivo destacado o que pode, em alguns casos, dificultar a percepção 

imediata e eficaz da localização do focus na interface; 

• Decorrente da anterior recomendação é aconselhável que o meio envolvente (o resto da interface e seus itens 

interactivos) de qualquer item interactivo em focus esteja clara e inequivocamente menos destacado do que o 

item em focus em si;    

• Decorrente, também da primeira recomendação, é aconselhável que se elimine o passo de validação com a 

tecla OK no telecomando, de uma selecção feita na interface. É precisamente a existência deste passo que 

obriga à existência de mais do que dois estados de itens interactivos e que, por sua vez, obriga à convivência 

simultânea na interface de mais do que um item interactivo visualmente destacado;  

• Apesar de ser aconselhável que um item interactivo não deva ter mais do que dois estados — em focus e sem 

focus — a diferença entre estes dois estados deve ser visualmente o mais acentuada possível. Parece ser 

desejável e benéfico a inclusão de um elemento gráfico acrescido no estado em focus que não exista no estado 

sem focus;  

• É aconselhável que a base ou o fundo da interface seja o mais opaca possível. A existência de algum grau de 

transparência no fundo da interface pode, dependendo do conteúdo dinâmico da emissão televisiva, exibir ao 

utilizador elementos da emissão a piscar que competem pela atenção visual do utilizador e dificultam-lhes a 

tarefa de localização do focus na interface;  

• Decorrente da anterior recomendação é aconselhável que, pelo menos, os itens interactivos da interface, não 

exibam ao utilizador qualquer tipo de transparência sobre a emissão televisiva, pelas mesmas razões já antes 

expressas;  

• É desejável, se forem utilizadas intermitências para sinalizar o focus ao utilizador, que se garanta que todos os 

restantes itens interactivos da interface estejam visualmente discretos e rebaixados para não roubarem o 

destaque visual necessário à detecção da intermitência;  

• O mesmo é válido para o uso de transparências. Se forem utilizadas intermitências para sinalizar o focus, é 

desejável que a interface não exiba transparência.  
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:: Focus no item/botão de lista de conteúdos  

Neste item interactivo a diferença entre o seu estado em focus e o seu estado sem focus era feita com recurso ao 

acrescento, no estado em focus, de um filete de cor azul que o contornava, como ilustrado na metade direita da Figura 79: 

 

Figura 79 - Item interactivo de lista de conteúdos sem focus e com focus 

 

 

Neste caso, apenas um dos participantes acertou na localização do focus [P3]. Os restantes sete, ou erraram ou não foram 

capazes de identificar uma localização para o focus, dando as seguintes respostas (Cf. Figura 79): 

• Um afirmou que o focus estava no filtro de conteúdos esquerdo (o activo no momento da avaliação) [P4];  

• Dois afirmaram que o focus estava no filtro de conteúdos direito [P2 e P8];  

• E quatro não foram capazes de identificar uma localização para o focus na interface [P1, P5, P6 e P7].  

 

De referir que durante a avaliação, quando se percebeu que quatro dos participantes não eram capazes de identificar um 

item em focus na interface, foi-lhes perguntado se não haviam reparado nos filetes azuis em torno do item em apreço109. 

As respostas, transcritas a seguir, revelaram que a solução adoptada para sinalizar o focus deste item, era demasiado 

subtil para se demarcar dos restantes elementos da interface: 

• "Mal se vê. Eu não tinha notado" [P1];  

• "É muito subtil pá. Aquilo no meio das outras coisas todas fica abafado" [P6];  

• "Está tudo muito destacado pá. Não as consigo ver" [P7];  

• "Ui era aquilo? Eu não tinha reparado! Tá muito fraquinho" [P5]. 

 

Para além da sinalização do focus ser demasiado subtil, a segunda e terceira justificações sugerem cumulativamente (já 

na avaliação do focus no filtros direito e central se havia observado o mesmo) que é muito importante, não só a diferença 

entre estados de um item interactivo, mas também o meio envolvente na interface. Tanto neste caso, como no caso da 

avaliação do focus dos filtros direito e central, alguns dos restantes itens da interface sem focus pareciam ter tanto ou 

mais destaque que o item em focus. O que conflui com as justificações dos três restantes participantes que, no caso em 

apreço, erraram a localização do focus. Dois indicaram o filtro direito [P2 e P8] e um o esquerdo [P4]. Os dois que indicaram o 

                                                                 
109 O investigador deslocava-se junto do televisor e apontava especificamente para o item de lista em focus perguntando, ao mesmo tempo: "Não reparou nestas linhas aqui à 
volta deste rectângulo e que antes não estavam lá?". 
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filtro direito justificaram a resposta com o facto de a tipografia deste item ser vermelha e, assim, se destacar. Já o 

participante que pensou que o focus estava no filtro esquerdo, justificou a sua resposta referindo que, nas suas palavras, 

"Parece-me que vejo ali alguma coisa a piscar" [P4]. Ora, neste caso, apesar de o filtro em causa estar activo mas não 

estar seleccionado, não piscava. No entanto exibia uma ligeira opacidade que revelando a emissão televisiva, parece ter 

confundido o participante chamando-lhe a atenção e levando-o a pensar que era aquele item que estaria em focus. Esta 

interferência sugere que a sua transparência seja reduzida ao máximo ou até eliminada. 

 

Portanto, o facto de terem apontado outros itens da interface como estando em focus (Cf. Figura 79 pág. 187) ou de não 

terem sido capazes de identificar a localização do mesmo, denota que havia outros itens que, mesmo sem focus, 

chamavam tanto ou mais a atenção do que o item em focus. 

 

:: Recomendações/PODs 

Em suma os dados recolhidos e antes discutidos sugerem o seguinte: 

• O estado em focus, de um item interactivo, não deve ser subtil e deve ocupar uma mancha visual considerável. 

O simples acrescento de um filete de cor no contorno pode passar completamente despercebido a utilizadores 

como os desta amostra. Tal denota que a marcação visual da diferença entre estados tem de ser acentuada e 

que não basta apenas acrescentar mais um elemento gráfico no estado em focus. Esse novo elemento tem, em 

si, de ser muito destacado e visível, tanto em relação ao estado sem focus, como em relação ao contexto de 

outros elementos gráficos que paralelamente populam a interface e competem pela atenção do utilizador; 

• Evitar a utilização de tipografia de cor vermelha em itens que não se encontram em focus. Este tipo de solução 

gráfica resulta geralmente em grandes contrastes que se podem sobrepor e destacar mais do que um item que 

se encontre em focus; 

• Mais uma vez é desejável, também, que o item em focus seja o que visualmente mais se destaca na interface. 

Todos os itens que não se encontrem em focus deverão ser, comparativamente com o item em focus, 

visualmente mais subtís, por forma a que a percepção da localização do focus seja mais facilitada para este tipo 

de utilizadores.   

 

:: Focus no Item/botão de menu  

Neste item interactivo da interface a diferença entre o seu estado em focus e o seu estado sem focus era feita da seguinte 

forma e conforme ilustrado na metade direita da Figura 80 (página seguinte): 

• Sem focus: 

o Ícone em cores escurecidas (pouca luminosidade de cor); 

o Sem setas direccionais laterais. 

• Com focus: 

o Ícone com cores a cheio (luminosidade de cor a 100%); 

o Com setas direccionais laterais. 
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Figura 80 - Estados sem focus e com focus de um item de menu de segundo nível de profundidade 

 

 

Neste caso, quando foi perguntado aos participantes onde é que estaria o focus, todos, sem excepção, acertaram na 

localização do mesmo. As justificações apresentadas para a localização declarada do focus apontam, no seu todo, para o 

contraste e destaque visual deste item em relação os restantes itens da interface, como se pode verificar na Figura 80: 

• "É o mais destacado [P1];  

• "É o que está mais claro e tem também aquelas setinhas de lado" [P3];  

• "Porque tem o azul mais forte que os outros" [P6];  

• "A única diferença é aquela agendazinha ali em cima" [P7];  

• "É o que está com bastante mais luz" [P4];  

• "É o que parece mais destacado e mais saliente" [P2];  

• "Neste é o que está com o azul mais forte" [P5]; 

• "Porque está muito acentuado" [P8]. 

 

Isto sugere, uma vez mais, que quanto maior for o destaque visual dado a um item em focus — por comparação com os 

que estão sem focus — e quanto maior for a sua diferença para o estado sem focus, nomeadamente ao nível da diferença 

de luminosidade cromática; mais eficaz será a percepção da localização do focus por entre os itens da interface. Esta 

diferença da luminosidade cromática entre estados parece ter sido muito importante pois alguns dos participantes 

justificaram a sua escolha com afirmações como "é o que está mais claro" [P3]; "tem o azul mais forte do que os outros" [P6]; 

"é o que está com bastante mais luz" [P4]; "é o que está com o azul mais forte" [P5]. Por outro lado, há um dos participantes 

que fez questão de referir que as setas direccionais usadas no estado em focus também lhe revelaram a localização do 

focus [P3]. O que sugere, tal como já antes discutido a propósito da avaliação do focus no filtro de conteúdos do lado 

esquerdo (Cf. pág. 185), que o uso de setas ou de outro elemento gráfico acrescido entre estados é uma estratégia que pode 

ajudar a sinalizar ao utilizador a localização do focus na interface. Esta característica do focus, pode, cumulativamente, ter 

sido um dos factores que contribuiu, nesta avaliação, para a facilidade que os participantes evidenciaram em localizar 

eficazmente o item que se encontrava em focus, uma vez que outros itens que não utilizavam no seu focus este tipo de 

recurso nem a adição de outro elemento gráfico acrescido (nomeadamente os filtros e os itens de lista) não foram tão 

eficazmente detectados quando se encontravam em focus.   
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:: Recomendações/PODs 

Em suma, os dados recolhidos sugerem o seguinte: 

• Mais uma vez é aconselhável acentuar-se o destaque e contraste visual dado a um item em focus, tanto entre 

os estados do item em si como entre o item e restantes itens da interface; 

• É aconselhável que a diferença de luminosidade cromática entre estados e um item interactivo seja alta para 

que se gere um contraste visual evidente entre itens em focus e item sem focus;  

• É aconselhável a adição, no estado em focus de um item interactivo, de um elemento gráfico acrescido em 

relação ao estado sem focus, seja esse elemento um conjunto de setas direccionais ou outro elemento gráfico 

que aumente visualmente a diferença entre estados.   

 

:: Focus no Item/botão principal de menu  

Neste item interactivo da interface a diferença entre o seu estado em focus e o seu estado sem focus era feita da seguinte 

forma e conforme ilustrado na metade direita da Figura 81: 

• Sem focus: 

o Ícone com cores escurecidas (com pouca luminosidade cromática); 

o Sem seta direccional lateral. 

• Em focus: 

o Ícone com cores a cheio (luminosidade cromática a 100%); 

o Com seta direccional lateral. 

 

Figura 81 - Estados sem focus e com focus do botão/item principal de menu 

 

 

Neste caso, quando aos participantes foi perguntado onde é que estaria o focus, sete acertaram [P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P8] e 

apenas um não foi capaz de identificar o focus em nenhum item da interface [P7].  

 

Os que acertaram, quando lhes foi pedida uma justificação, afirmaram o seguinte: 

• "Está bem destacado dos outros. E como está maior do que os outros ajuda a destacá-lo mais" [P1]; 

• "É facílimo de detectar. Os outros quase não têm claridade nenhuma e como são ainda por cima mais pequenos, não 

sobressaem tanto, mesmo quando estão em ligados" [P6]; 

• "Porque é o que está mais claro e tem ali aquela setinha de lado" [P3]; 
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• "A mim é o que me parece estar mais destacado ali ou num é?" [P4]; 

• "É o que está maior e como está maior chama-me muito a atenção" [P2]; 

• "É aquele ali do lado esquerdo que está mais claro e noutra cor num é?" [P5]; 

• "Porque vejo-o mais nítido" [P8]. 

 

Analisando-se as justificações oferecidas pelos participantes torna-se evidente que estas são, grosso modo, algumas das 

mesmas já antes evidenciadas nas anteriores avaliações. Ou seja, há uma clara referência ao acentuado contraste visual 

proporcionado pelo uso de diferentes graus de luminosidade cromática para distinguir entre itens em focus e itens sem 

focus. A diferença acentuada em termos de luminosidade cromática parece ter sido aqui, mais uma vez, determinante. Por 

outro lado, há outra característica neste item que parece também ter contribuído para facilitar a percepção da localização 

do focus. Dois dos participantes fazem uma clara referência ao tamanho maior que este item apresentava em comparação 

com os restantes (neste caso, apenas os do submenu, uma vez que os filtros tinham um tamanho semelhante ainda que 

um formato diferente), afirmando que este, por estar maior, chamava mais a atenção e destacava-o mais dos restantes. 

Isto sugere que a aplicação de um tamanho maior aos itens em focus, combinado com outras características específicas, 

pode facilitar a percepção da localização do focus numa interface. 

 

Por último, há ainda a questão das setas direccionais. A presença neste item, para pelo menos um dos participantes — tal 

como já afirmado noutras avaliações por este e outro participante — ajudou a que este percebesse que era neste item que 

o focus se encontrava, o que revela, cumulativamente, que a adição deste elemento é uma estratégia de sinalização do 

focus que funciona para alguns dos indivíduos da amostra. 

 

:: Recomendações/PODS 

Em suma, os dados recolhidos sugerem que é aconselhável: 

• Que a diferença de luminosidade cromática entre estados seja alta para que se gere um contraste visual 

evidente entre itens em focus e itens sem focus; 

• Que, pelo menos nos itens de menu, se diferencie visualmente o estado em focus do estado sem focus pelo 

aumento do tamanho do item no estado em focus; 

• Que se usem, também no estado em focus, ou setas ou outro elemento gráfico acrescido, que não exista num 

item interactivo quando este não está em focus; 

• E que, quando um item interactivo está em focus, todos os restantes deverão exibir uma luminosidade 

rebaixada em relação à luminosidade do primeiro. 

 

4.5.3. Relação da interface em overlay gráfico com a emissão televisiva 

Sendo a interface de uma aplicação iTV exibida aos utilizadores num televisor, há questões de convivência entre a 

interface e a emissão televisiva que se colocam, principalmente com utilizadores seniores, dadas as típicas limitações de 

visão e de cognição que afectam esta camada da população. Das primeiras questões que se colocam a este nível 

destacam-se as seguintes: i) se deverá haver um corte total com a emissão televisiva, quando o utilizador acede à 

aplicação, em que a interface surge "sozinha" cobrindo por completo a emissão televisiva; ii) ou se a interface deve e pode 

conviver paralelamente com a emissão televisiva, através de uma relação de sobreposição parcial. 
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Estas questões colocam-se, por um lado, porque uma solução em que a interface surge na totalidade do ecrã, e sem 

qualquer tipo de transparência para a emissão televisiva, pode criar no espectador sénior uma enorme disrupção da 

experiência televisiva o que pode não ser o mais desejável. Por outro lado, colocam-se porque se a interface, quer ocupe 

total ou parcialmente o ecrã, exibir algum grau de transparência sobre a emissão, a tipografia deixa de ter como suporte 

um fundo neutro e opaco tendo que coexistir, e mesmo “sobreviver”, com um fundo altamente dinâmico e imprevisível 

continuamente renovado pela emissão televisiva, o que naturalmente pode criar problemas de legibilidade.  

Portanto, relativamente à relação entre a interface e a emissão televisiva foram avaliadas as seguintes variáveis em FT: 

• Grau preferencial de transparência da interface sobre a emissão televisiva; 

• Pertinência da inclusão na interface de uma funcionalidade de customização do grau de transparência da 

interface; 

• Taxa de ocupação preferencial da interface na área do ecrã. 

  

4.5.3.1. Avaliação do grau preferencial de transparência da interface  

Em relação a esta variável da interface pretendia-se avaliar, do ponto de vista da transparência/opacidade, que tipo de 

relação entre a interface e a emissão televisiva é a mais confortável ou preferencial para seniores.    

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

A aplicação iNeighbour TV oferece aos seus utilizadores uma funcionalidade a partir da qual é possível customizar o nível 

de opacidade da interface. A customização está dividida em três níveis diferentes: Alta, Média e Baixa, conforme 

evidenciado nas imagens da Figura 82: 

 

Figura 82 - Página de customização da opacidade do fundo da interface 

 

 

Socorrendo-se desta funcionalidade, o investigador exibia a cada participante a aparência da interface em cada nível de 

transparência disponível e colocava-lhes, individualmente, a seguinte questão: 

• "Está a ver estas áreas escuras por trás do texto e que estão por cima da imagem da Televisão? Quanto mais 

transparentes forem melhor se vê o que está por trás a passar na imagem da Televisão. Mas quanto menos 

transparentes forem melhor se lêem os textos que estão por cima delas. Tendo isto em conta qual é o grau de 

transparência que prefere? Com alta transparência, com média transparência ou baixa transparência?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Em termos quantitativos os dados recolhidos foram os seguintes: 
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Tabela 7 - Preferências manifestas pelos participantes para os níveis de transparência da interface 

 

 

Como se verifica pelos dados apresentados, os participantes tendem a preferir uma baixa taxa de transparência da 

interface. Aliás dois dos participantes da amostra, no decurso da avaliação, fizeram questão de referir que o ideal era 

mesmo que a interface não exibisse qualquer tipo de transparência sobre a emissão televisiva [P1 e P7], o que por si revela 

que poderá haver aqui alguma pertinência para este público da inclusão de funcionalidades de customização da 

opacidade e a inclusão de um nível de transparência completamente nulo. A justificação dada por um destes participantes, 

para esta preferência, oferece um indício para esta tendência. Segundo estes, a mistura visual entre a emissão televisiva 

e os elementos e itens da interface, tornavam tudo muito confuso o que os levava a perderem-se na sua atenção. Esta 

justificação é consistente com justificações expressas por três dos participantes relativamente à dificuldade que tinham em 

identificar na interface a localização do focus, nomeadamente nas avaliações da localização do focus quando este se 

encontrava no filtro esquerdo (Cf. pág. 183) e num dos itens de lista de conteúdos (Cf. pág. 188). O que nessa altura se 

observou foi que, por vezes, quando o focus se encontrava nos referidos itens, alguns participantes pensavam que o focus 

estava noutro item interactivo da interface porque a emissão televisiva como que criava um "piscar" numa zona 

coincidente com o item indicado, conferindo-lhe, assim, um destaque visual acentuado que lhes chamava a atenção e os 

induzia em erro.  

 

:: Recomendações/PODs 

A confluência dos resultados descritos nesta avaliação, com dificuldades descritas por alguns dos próprios participantes 

noutras sessões de avaliação, sugerem o seguinte: 

• É aconselhável, do ponto de vista da relação de transparência entre uma interface e a emissão televisiva, que 

ou não haja transparência alguma ou que essa transparência seja mínima. Tal prende-se, por um lado, com a 

necessidade de minimizar a perturbação, por vezes, provocada pela emissão televisiva na experiência de 

interacção visual que a identificação do focus numa interface acarreta e, por outro lado, com a preferência 

manifestada pela maioria dos participantes relativamente a esta matéria. 

 

4.5.3.2. Avaliação da pertinência de uma funcionalidade de customização do grau 
de transparência da interface 

Em relação a esta variável da interface pretendia-se avaliar se seria pertinente, ou não, para este tipo de utilizadores, 

incluir numa interface uma funcionalidade que permitisse que estes customizassem o nível de transparência da interface 

sobre a emissão televisiva, tal como a disponibilizada no iNeighbour TV.  
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:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Aos participantes, depois de avaliado o grau preferencial de transparência da interface sobre a emisão televisiva, era 

colocada a seguinte questão: 

• "Acha que é útil e necessário ter esta possibilidade de mudar a transparência do fundo do iNeighbour TV ou 

acha inútil?"  

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Apesar de a maior parte dos participantes (cinco) terem preferido, na anterior avaliação, que a interface fosse exibida 

sobre a emissão televisiva com um grau baixo de transparência, seis participantes indicaram que consideravam uma 

funcionalidade de customização da interface útil, contra dois que a consideraram inútil. Destes seis participantes dois dos 

que consideraram a inclusão de uma funcionalidade de customização útil afirmaram que o ideal seria mesmo que o fundo 

fosse completamente opaco. O que sugere a pertinência da inclusão de uma possibilidade de customização que 

contemple uma sobreposição da interface sem transparência.  

 

:: Recomendações/PODs 

Tendo em conta que a maior parte dos participantes manifestaram preferência por um baixo grau de transparência e que 

também consideraram na sua maioria que uma funcionalidade de customização da transparência seria útil, tal sugere que: 

• É pertinente e útil a inclusão de uma funcionalidade de customização da transparência da interface;  

• Se uma interface exibir, ainda que num grau muito baixo, alguma transparência, é aconselhável que seja dada 

ao utilizador, pelo menos, a possibilidade de optar por um grau de opacidade completa.   

 

4.5.3.3. Avaliação da taxa de ocupação preferencial do ecrã pela interface 

Em relação a esta variável, da relação da interface com a emissão televisiva, pretendia-se avaliar se, para seniores, era 

preferível ou mais confortável que a interface ocupasse a totalidade do ecrã ou se, por outra, ocupasse apenas uma 

porção do espaço disponível em ecrã, tal como era exibida ao utilizador no caso do iNeighbour TV.   

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Com a aplicação iNeighbour TV exibida no televisor o investigador colocava a seguinte questão aos participantes: 

• "Está a ver estas áreas escuras aqui por trás dos textos? Elas deixam estes espaços aqui de lado sem nada por 

cima da imagem do televisor, certo? Ou seja elas não cobrem a imagem do televisor toda. Como é que prefere? 

Prefere que as áreas escuras cubram a imagem do televisor toda ou prefere que se deixe estar como está 

agora no iNeighbour TV? Porquê?"      

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Os dados recolhidos indicam que a maioria dos participantes prefere que a interface ocupe parcialmente o ecrã do 

televisor para não ocultar por completo a emissão televisiva. Seis preferem uma ocupação parcial [P4, P6, P5, P1, P2 e P7] 

enquanto os restantes preferem uma ocupação total [P3 e P8]. 
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Quando os seis participantes que preferem uma ocupação parcial foram questionados em relação à razão pela qual 

preferiam a referida opção, as justificações apresentadas foram as seguintes: 

• "Para não perder o que tá a dar na Televisão" [P4]; 

• "Porque assim dá para se ir vendo a Televisão ao mesmo tempo que se mexe nisto" [P5]; 

• "Porque assim vou vendo a Televisão ao mesmo tempo" [P7]; 

• "Porque se eu estiver a ver TV enquanto falo com outra pessoa pelo sistema, posso falar do que estamos a ver na TV. Dá 

mais jeito" [P1].  

 

Os outros dois, que indicaram preferir uma ocupação parcial da interface [P2 e P6], não tendo apresentado uma justificação 

para a sua preferência, foram espontaneamente, apresentando as seguintes sugestões: 

• Um referiu que seria desejável que a interface, ao invés de estar centrada no ecrã (como era o caso do 

iNeighbour TV), estivesse encostada ao lado direito [P6]. Isto porque, segundo o mesmo, o logótipo do canal é 

apresentado do lado esquerdo110 e, com a interface do lado direito, as pessoas não perdem a noção do canal 

que se encontra sintonizado porque este não fica, assim, tapado pela interface.   

• Outro participante [P2] também referiu que preferia que a interface estivesse encostada a um dos lados, não 

mencionando qual. No entanto justificou que assim o preferia porque desta forma a interface taparia menos a 

emissão televisiva.    

 

Estas sugestões, se bem que não sejam conclusivas, nem representem a vontade expressa da maioria dos participantes, 

indiciam que pode ser benéfico que a interface disponibilize uma funcionalidade de customização da relação, em termos 

de posição relativa no espaço do ecrã, da interface com a emissão televisiva. Esta necessidade de customização da 

relação da interface com a emissão televisiva foi também sugerida, espontaneamente, por um dos participantes que 

afirmou que preferia a ocupação parcial. Este referiu que seria bom que a interface tivesse uma funcionalidade que 

permitisse que o utilizador mudasse entre uma taxa de ocupação parcial e uma taxa de ocupação total, em função das 

preferências de cada utilizador.  

 

Já no que diz respeito aos participantes que afirmaram preferir uma ocupação total do ecrã as justificações apresentadas 

foram as seguintes: 

• "Não posso cortar um queijo com duas facas ao mesmo tempo" [P3]; 

• "Porque assim vejo melhor o sistema" [P8]. 

 

Embora estas respostas sejam a minoria (pelo menos no caso desta amostra) elas indiciam que, para alguns utilizadores 

aceder à interface em paralelo com a emissão televisiva, pode ser um factor de desconforto. O primeiro dos participantes 

que preferiu a ocupação total, quando disse que "não podia cortar um queijo com duas facas ao mesmo tempo" [P3], com 

esta afirmação evidenciou a dificuldade em se concentrar na interface quando havia outro conteúdo a ser exibido ao lado. 

Isto sugere que é desejável que, mesmo que a interface seja exibida por defeito com uma ocupação parcial, esta 

disponibilize algum tipo de funcionalidade de customização da taxa de ocupação da interface no ecrã. Pelo menos de 

parcial para total, caso assim o utilizador o deseje e lhe seja mais confortável. 

 

                                                                 
110 Refira-se que, durante esta sessão de avaliação, em ecrã e por baixo da interface, estava sintonizado o canal de Televisão pública portuguesa RTP 1. Tanto neste canal 
como noutros, na maior parte das vezes, o logótipo de identificação do canal em exibição é apresentado do lado esquerdo.  
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Em suma, a análise das respostas, justificações e sugestões descritas sugerem que, para seniores, a substituição total da 

emissão televisiva pela interface cria uma disrupção que, independentemente de ser desconfortável ou não, parece ser 

indesejada. Mas se os dados antes descritos revelam que estes participantes, na sua maioria, preferem uma ocupação 

parcial, alguns dados também sugerem que a inclusão de uma funcionalidade de customização, tanto da taxa de 

ocupação do ecrã pela interface como até mesmo da localização da interface no ecrã, parece ser desejável.  

 

:: Recomendações/PODs 

Os dados recolhidos sugerem que é desejável: 

• Que a interface seja exibida por defeito com uma taxa de ocupação parcial do ecrã, libertando algum espaço 

para a emissão televisiva ser visível; 

• Incluir na interface uma funcionalidade de customização da taxa de ocupação da mesma, ou seja, pelo menos 

entre uma ocupação parcial e uma ocupação total do ecrã; 

• Incluir na interface outra funcionalidade que permita ao utilizador escolher entre ter a interface 

alinhada/encostada aos lados ou centrada.  

 

4.5.4. Dinâmica de transições 

A interface digital de uma aplicação como o iNeighbour TV é composta por um conjunto de conteúdos e funcionalidades 

que se encontram divididas por diferentes páginas. A dinâmica de transições diz respeito à forma como é exibida, ao 

utilizador, a passagem visual ou substituição de uma página da interface por outra. Em relação a este componente da 

interface do iNeighbour TV foi avaliada a seguinte variável: 

• Utilização ou não utilização de transições entre páginas da interface. 

 

4.5.4.1. Avaliação da utilização de transições entre páginas da interface 

Em relação a esta componente da interface pretendia-se avaliar se os participantes preferiam, ou não, que fossem 

implementadas transições animadas nas passagens entre páginas da interface. Em segundo lugar pretendia-se, também, 

avaliar, comparativamente e a partir de duas formas diferentes de transições animadas utilizadas no iNeighbour TV, se 

uma seria preferencial em relação à outra e porquê. As duas formas de transição animada em avaliação no iNeighbour TV 

foram as seguintes: 

• Transição entre páginas de lista e página de detalhe; 

• Transição entre página com lista de campos de dados e página com lista de opções de dados. 

 

No que diz respeito ao primeiro tipo de transição, esta caracterizava-se pelo facto de a lista de itens se deslocar na 

horizontal, para dar lugar à página de detalhe que entrava depois da saída da página anterior, no espaço da interface, tal 

como ilustrado na seguinte sequência de imagens (ler da esquerda para a direita) da Figura 83 (página seguinte): 
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Figura 83 - Transição animada entre páginas de listas de conteúdos e páginas de detalhe 

 

 

Há ainda a referir a respeito desta transição que o movimento de deslocação horizontal era muito rápido 

(aproximadamente 0.37 segundos). Já no que diz respeito ao segundo tipo de transição, esta caracterizava-se pela 

abertura, em overlay sobre a interface, de uma área visual escurecida, dentro da qual era exibida uma lista de opções de 

dados. Essa abertura era feita com uma animação em que a área escura (balão) crescia de um tamanho pequeno até um 

tamanho em que cobria por completo a interface. O que da interface não era coberto pelo balão era sombreado com uma 

cor mais escura, progressivamente (fade de 0% de opacidade para 80% de opacidade), conforme ilustrado na sequência 

de imagens da Figura 84: 

 

Figura 84 - Abertura/transição de lista de opções sobre página com campos de dados  

 

 

Refira-se que esta animação ocorria a uma velocidade mais lenta do que a implementada no primeiro tipo de transição 

(aproximadamente 0.87 segundos). 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Com a aplicação iNeighbour TV exibida no televisor o investigador demonstrava o comportamento e animação das 

transições em causa aos participantes e colocava-lhes as seguintes questões: 

• "Quando vamos, por exemplo, aqui à lista de amigos e abrimos a página de um deles, a lista desliza para o lado 

e aparece também a deslizar do lado a página do perfil do amigo que acabámos de abrir. Diga-me uma coisa... 

Prefere que na passagem entre a lista e a página de perfil se veja este movimento, do deslizar da lista para o 

perfil, ou prefere que a lista seja imediatamente trocada pelo perfil sem o deslizar de ambas? Porquê?" 

• "Agora vamos aqui à área da saúde e vamos criar uma receita. Está a ver que depois de inserido o nome do 

medicamento, quando eu vou inserir a quantidade por toma abre um balão com uma animação? Como é que 

preferia que este balão aparecesse? Com esta animação do balão a crescer ou sem animação e aparecendo de 

repente? Porquê?" 
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:: Análise dos dados recolhidos 

No que diz respeito ao primeiro tipo de transição animada (a deslocação horizontal) parece haver uma tendência para se 

preferir uma transição sem a animação em que o conteúdo se deslocava horizontalmente. Dos sete participantes 

questionados, quatro afirmaram que preferiam que a transição ocorresse sem animação [P3, P4, P5 e P6], dois afirmaram que 

lhes era indiferente ter ou não ter aquela animação [P1 e P2] e apenas um afirmou que preferia que a transição ocorresse 

com aquela animação em detrimento da ausência de animação [P7]. Dos quatro que afirmaram que preferiam, neste caso, 

que a transição fosse imediata sem animação, um não foi capaz de dar uma justificação para a sua preferência [P5] mas os 

restantes três forneceram as seguintes justificações: 

• "Acho menos confuso assim" [P4]; 

• "Porque assim aparece logo o que se pretendeu" [P6]; 

• "Uma coisa que se desloca desorienta um bocado. Desconcentra-nos" [P3]. 

 

Já o participante que afirmou preferir a transição com animação não foi capaz de apresentar uma justificação concreta 

para a preferência manifestada [P7]. 

 

Quanto ao segundo tipo de transição animada (o abrir do balão em overlay sobre a interface) a tendência de preferências 

revelou-se mais clara e inversa à verificada no primeiro tipo de animação. Neste caso, a grande maioria dos sete 

participantes — seis — afirmou que preferia ter aquela transição animada em detrimento da ausência de animação na 

transição [P1, P2, P4, P5 e P6]. Apenas um afirmou o contrário [P3]. Quando foi pedida aos participantes uma justificação para a 

preferência manifestada as respostas foram as seguintes:  

• Para os que preferiam ter a animação: 

o Um não foi capaz de justificar a preferência [P5]; 

o "Porque acho mais interessante assim" [P4]; 

o "Porque assim não me perco. Percebo onde estava antes e onde estou depois" [P6]; 

o "Esta animação, por comparação com a primeira, está mais centrada. E não tenho de desviar o sítio para onde 

tou a olhar para ver. Assim vejo logo o ponto de partida e o de chegada" [P1]; 

o "Chama mais a atenção ter a animação" [P2]; 

o "Esta animação parece que me diz que entrei nalguma coisa no sistema. E isso ajuda-me" [P7]. 

• Para o que preferia não ter a animação: 

o "Digo o mesmo que já disse antes. Coisas a mexer desconcentra-nos!" [P3]. 

 

Se no caso do primeiro tipo de transição parece haver uma tendência para se preferir uma ausência de animação na 

transição, o mesmo, como evidenciado pelos dados e afirmações apresentados, não se parece aplicar ao segundo tipo de 

transição. A análise comparativa entre os dados recolhidos sugere que pode ser o tipo de animação implementada que 

determina a preferência pelo uso ou não uso de animação nas transições. No entanto, com os dados disponíveis e 

respostas fornecidas pelos participantes, não é possível determinar a causa concreta para esta diferença. Ainda assim, 

um dos participantes apresentou uma justificação que merece ser analisada e que poderá ser uma das causas para as 

preferências manifestadas. A justificação em causa foi a seguinte:  

• "Esta animação, por comparação com a primeira, está mais centrada. E não tenho de desviar o sítio para onde tou a olhar 

para ver. Assim vejo logo o ponto de partida e o de chegada" [P1]. 
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Esta justificação remete-nos para a conhecida redução do campo visual útil que o ser humano experimenta na terceira 

idade (Hawthorn, 2006: p. 58 & Fisk et al, 2004: p. 18 & p. 25). Tal parece sugerir que qualquer animação que desvie ou 

conduza o olhar do centro para a periferia — como era o caso da primeira animação onde o deslizar horizontal para fazer 

a troca entre uma página e outra podia conduzir o olhar do centro para a periferia — pode ser prejudicial para este tipo de 

participantes porque lhes dispersa a atenção. O que talvez explique a preferência por um tipo de animação que se 

concentre no centro do ecrã — como a que foi implementada no segundo tipo de transição — em que a nova página abria 

sobreposta à primeira como que partindo ou surgindo a partir do centro do ecrã. 

 

Mas estas considerações e discussão não respondem à dúvida de se é preferível implementar animação nas transições 

ou não, pois se os participantes num caso preferem transições animadas, noutro caso não. Pelos resultados dos testes 

esta questão revela-se, aqui, inconclusiva. Contudo esta dúvida pode ser resolvida se forem, também, tomados em 

consideração os comportamentos observados relativamente ao olhar, ora saltitante entre telecomando e televisor, ora fixo 

no telecomando. Estes comportamentos — que sugerem a necessidade do uso de transições animadas e com uma 

velocidade lenta (Cf. secção 4.5.2.2.1 pág. 158) — sustentam a ideia de que é sempre preferível o uso de transições 

animadas do que o seu não uso. Já Rice & Alm (2008) haviam encontrado indicadores que sugeriam que o uso de 

transições animadas é preferível ao seu não uso. Se, por outro lado, forem também tomadas em consideração as 

diferenças entre as animações das transições aqui em avaliação, estas diferenças sugerem, pelas preferências 

manifestadas, que movimentos de deslizamento rápido da interface, pelo menos na horizontal, podem não ser 

aconselháveis. Já um "abrir" mais lento de alguma coisa sobre a interface, como fora implementado no segundo tipo 

transição em apreço, aparenta ser mais consensual. Portanto, tal sugere que concentrar as transições no centro do ecrã, 

evitando movimentos de deslocação horizontal, pode ser uma boa estratégia de animação para a transição entre duas 

páginas de uma interface, em detrimento do primeiro tipo de transição em apreço.  

 

:: Recomendações/PODs 

Os dados recolhidos, comparados com dados de outras fontes (revisão de literatura), sugerem o seguinte: 

• Parece ser recomendável a utilização de animação nas transições e passagens entre páginas de uma interface; 

• Não parece ser recomendável que se usem animações em que as páginas se deslocam horizontalmente. Este 

tipo de deslocação implica muito movimento do centro do televisor para a periferia do mesmo, o que parece ser 

desconfortável ou confuso para alguns seniores; 

• Parece ser recomendável o uso de transições em que uma página nova abre e fecha por cima da página 

anterior, tal como implementado em partes da aplicação iNeighbour TV.   

 

4.5.5. Tipografia 

Relativamente à tipografia foram avaliadas duas variáveis dos elementos tipográficos: 

• O tamanho mínimo aceitável (de legibilidade confortável); 

• A pertinência de inclusão de uma funcionalidade de customização do tamanho do texto. 
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4.5.5.1. Avaliação para determinação do tamanho mínimo para a tipografia  

Em relação a esta componente, pretendia-se aferir se, para estes participantes, os tamanhos de tipografia utilizados na 

interface eram suficientemente legíveis uma vez que, como evidenciado na revisão de literatura, o envelhecimento 

humano acarreta muitas vezes uma diminuição das capacidades ao nível da percepção visual. Na revisão de literatura 

verificou-se, também, que nas abordagens consultadas não havia uma confluência relativamente aos valores de tamanho 

de tipografia mínimos para que esta fosse confortavelmente legível para seniores num televisor (Cf. secção 2.3.1.1 pág. 49). 

Por isso, era também objectivo da avaliação em apreço verificar qual das abordagens consultadas na revisão de literatura 

seria mais aplicável ao problema em investigação na presente Tese.  

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Para se determinar um tamanho mínimo de legibilidade assegurada para a tipografia exibida num televisor, para seniores,  

foi exibido aos participantes uma página da interface onde a tipografia era exibida nos corpos 17, 15 e 12 pts111 e 

utilizando-se a fonte Segoe TV, a única fonte disponível no SDK do middleware. A página em causa era uma página de 

detalhe de previsão meteorológica. O investigador perguntava a cada participante, apontando para diferentes elementos 

tipográficos presentes na página, o seguinte: 

• "Este texto para onde estou a apontar: i) Lê bem; ii) Lê razoavelmente; iii) Lê mal; iv) Não consegue ler." 

 

Há ainda a referir que, nesta avaliação, foi pedido a todos os participantes que se sentassem no local da sala onde normalmente se sentam para ver Televisão. Tal 
determinou diferentes distâncias dos olhos ao televisor (Cf.  

Figura 38 pág. 128), o que se optou por manter para se preservar alguma variabilidade de condições físicas tal como as que 

ocorrem normalmente no consumo televisivo. Foi, ainda, pedido a todos os participantes que declararam usar óculos, que 

realizassem a presente avaliação com os mesmos colocados.  

 

Por fim, complementarmente, era também perguntado aos participantes se estes achavam pertinente, ou não, que a 

interface disponibilizasse uma funcionalidade de customização do tamanho do texto.   

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Os dados recolhidos em FT indicam, a propósito da dificuldade na legibilidade da tipografia, que ainda se pode manter 

alguma dificuldade nos 12 pts de corpo de texto, embora a maioria já consiga ler razoavelmente e bem, como se pode 

observar na Tabela 8 (página seguinte):   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
111 Estes dados foram fornecidos ao presente investigador por um dos developers responsáveis pela aplicação iNeighbour TV. No entanto estes dados não foram fornecidos 
em pontos mas sim em píxeis. Ou seja, 22, 20 e 16 píxeis respectivamente. Isto porque segundo o referido developer o software de authoring da interface e da aplicação 
iNeighbour TV apenas permite a sua customização nesta unidade de medida. Investigada a relação de proporção entre estas duas unidades de medida (Pontos e píxeis) 
verificou-se que um Ponto corresponde a 1.333333 píxeis como se pode verificar nos dois seguintes recursos disponíveis em linha: i) 
http://endmemo.com/sconvert/pixelpoint.php | ii) http://reedDesign.co.uk/test/points-pixels.html 
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 Tabela 8 - Resultados da legibilidade declarada, relativamente à tipografia da interface, nos corpos 12, 15 e 17 pts 

 

 

Com este corpo — 12 pts — dois participantes [P7 e P8] declararam não conseguirem ler, de todo, o texto. Três declaram 

que o liam mal [P1, P4 e P5]. Os outros três declararam que o conseguiam ler razoavelmente [P2, P3 e P4]. Com um corpo de texto 

de 15 pts os problemas de legibilidade diminuem bastante pois sete dos oito participantes declararam que o conseguiam 

ler bem [P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P8], enquanto apenas um declarou que não o conseguia ler de todo [P7]. Já em relação a texto com 

17 pts de corpo, os mesmos sete participantes declararam serem capazes de o ler bem. Já o participante que nos 15 pts 

declarou não conseguir de todo ler o texto, nos 17 pts já declarou que o lia razoavelmente. Estes resultados indicam que, 

para seniores com as mesmas características dos desta amostra — relembre-se que, ao nível da acuidade visual, a 

maioria da amostra caracteriza-se por ter uma acuidade inferior ao nível considerado normal (Cf. Gráfico 19 pág. 132) — 12 

pts de tamanho mínimo de corpo de texto parece ser um corpo que pode comprometer a sua legibilidade. Mas a partir do 

corpo 15 pts os problemas de legibilidade começam a não se colocar, mesmo para indivíduos com uma acuidade visual 

abaixo da considerada normal, como os desta amostra.  

 

Há também que referir que se pretendia igualmente com esta avaliação verificar se os seus resultados eram confluentes 

com o que era defendido na revisão de literatura, uma vez que aí eram defendidos diferentes valores mínimos de tamanho 

tipográfico pelos diferentes autores consultados. O diferencial de valores era muito alto situando-se no intervalo entre os 

12 (Pernice & Nielsen, s.d.; Fisk et al, 2004) e os 40 pts de tamanho mínimo (Nunes et al, 2012). Se, por um lado, estes 

resultados mostram que os 12 pts defendidos por Pernice & Nielsen (s.d.) e de Fisk et al (2004) pode, ainda, ser um 

tamanho insuficiente para seniores; por outro lado, também mostram que os 40 pts de Nunes et al (2012) podem ser 

considerados, demasiado pessimistas, pois a maioria dos participantes do FT (sete em oito), a distâncias variáveis ao 

televisor, declarou ser capaz de ler bem texto com corpos de fonte a partir dos 15 pts. Por isso, o investigador decidiu 

aprofundar um pouco mais esta matéria e realizou uma nova avaliação complementar, que é apresentada a seguir.      

 

4.5.5.2. Segunda avaliação para determinação de um tamanho mínimo para a 
tipografia  

Esta segunda avaliação teve como principal objectivo verificar se, em condições mais controladas112, os resultados seriam 

os mesmos ou no mínimo confluentes. Foi, também, aproveitado para se verificar se haveria alguma diferença assinalável 

                                                                 
112 Relembre-se que a primeira avaliação foi realizada no domicílio dos participantes e em condições variáveis. As condições físicas em que foi realizada a primeira avaliação 
variaram em função de factores como o televisor (1 diferente por cada casal) e diferentes distâncias dos olhos aos televisores, determinadas pela disposição do mobiliário na 
divisão do lar onde se realizaram as avaliações.        
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entre a legibilidade mínima do uso de texto em caixa alta (maiúsculas) e a caixa baixa (minúsculas), o que não havia sido 

possível de avaliar com a interface da aplicação iNeighbour TV. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Em termos metodológicos foram avaliados seis corpos de texto diferentes, entre os 12 pts e os 22 pts, em incrementos de 

2 pts e nas variantes caixa alta e caixa baixa. Foi utilizada, não a fonte Segoe TV, mas sim a fonte Tiresias Screen Font, 

uma vez que esta é a fonte recomendada na literatura revista, para este público e em televisor (Cf. secção 2.3.1.2 pág. 50). 

Neste caso, as condições físicas de avaliação foram um pouco mais controladas. Os participantes realizaram a avaliação 

todos à mesma distância — 3 metros113 — do televisor, e ainda utilizando-se o mesmo televisor para todos os 

participantes. Foi, ainda, pedido a todos os participantes que declararam utilizar óculos, que realizassem a presente 

avaliação com os mesmos colocados. O investigador, depois, exibia no televisor seis conjuntos de palavras114, quer em 

versão caixa alta, quer na versão caixa baixa. Por cada conjunto de palavras o investigador perguntava o seguinte: 

• "Este texto: i) Lê bem; ii) Lê razoavelmente; iii) Lê mal; iv) Não consegue ler." 

 

Antes de se colocar esta questão a cada participante era, também, pedido para ler o que estava escrito em cada conjunto 

de palavras, no sentido de se aferir se o grau de legibilidade declarado era coincidente com a dificuldade ou facilidade 

sentida individualmente por cada participante em ler os conjuntos de palavras. 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

No que diz respeito aos resultados desta segunda avaliação, do tamanho mínimo legível de tipografia, considere-se a 

Tabela 9:  

 

Tabela 9 - Resultados da segunda avaliação relativa ao tamanho mínimo de tipografia, nos corpos 12, 14 e 16, 18, 20 e 22 pts 

 

 

Os dados desta tabela sugerem que, desta vez, só a partir dos 16 pts, é que, tanto em caixa baixa como alta, o grau de 

legibilidade do texto se torna positiva. Abaixo deste tamanho são mais os participantes que lêem mal ou não lêem de todo 

o texto, do que os que lêem razoavelmente ou bem.  

 

Comparando-se os resultados da avaliação realizada em FT e os resultados desta segunda avaliação, a comparação 

sugere que, nunca, em circunstância alguma, se deverá utilizar tipografia com um tamanho menor do que 15 pts 

(resultados de FT) ou 16 pts (resultados da segunda avaliação). Idealmente até deverá ser maior. Por um lado, esta 

segunda avaliação revelou que só nos 20 pts é que todos os participantes declararam conseguir ler, pelo menos 
                                                                 
113 Foi utilizada a mesma distância ao televisor que foi utilizada por Nunes et al (2012) nas suas avaliações. 
114 As palavras eram diferentes de conjunto para conjunto para se evitar o efeito de memorização que poderia provocar desvios na avaliação. 
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razoavelmente, o texto, quer em caixa alta ou baixa. Nos resultados da avaliação em FT o mesmo nível de eficácia foi 

obtido com 17 pts. Portanto tal sugere que, sempre que possível, a tipografia idealmente tenha, no mínimo, entre 17 e 20 

pts. 

 

Outra lição que se extrai, da comparação dos resultados das duas avaliações realizadas e dos dados defendidos na 

literatura revista, é que Carmichael (1999) tinha razão (Cf. secção 2.3.1.1 pág. 49). A determinação de um tamanho mínimo 

exacto para a legibilidade assegurada do texto é muito difícil de determinar pois todas as fontes de dados apresentam 

resultados variáveis. Mas, por outro lado, mostram todos que os tamanhos sugeridos por Nunes et al (2012) são 

demasiado extremos e proteccionistas. 

 

Por fim, há ainda a referir que a diferença de eficácia ao nível da legibilidade entre texto em caixa alta e em caixa baixa, 

não parece ser assinalável. Não há diferença suficiente entre os dados recolhidos para se poder afirmar que é mais legível 

o texto em caixa alta do que em caixa baixa, para seniores. 

 

:: Recomendações/PODs 

O que os dados apresentados sugerem é o seguinte: 

• Em circunstância alguma se deverão utilizar corpos de texto abaixo dos 15 ou 16 pts. 

• Idealmente, e se possível, o tamanho mais pequeno utilizado dever-se-á cifrar entre os 17 ou 20 pts.  

 

4.5.5.3. Avaliação da pertinência de uma funcionalidade de customização do 
tamanho da tipografia 

Em relação a este componente pretendia-se aferir se os participantes consideravam pertinente, ou não, a inclusão de uma 

funcionalidade de customização do tamanho de texto. 

 

:: Método de avaliação e recolha de dados empregue 

Depois de avaliados três tamanhos de tipografia na interface o investigador colocava a seguinte questão aos participantes: 

• "Gostava de ter forma de aumentar o tamanho do texto neste sistema, para o poder ler melhor?" 

 

:: Análise dos dados recolhidos 

Os resultados da presente avaliação revelaram que é pertinente, para este público, incluir na interface uma funcionalidade 

de customização do tamanho do texto. A maioria dos participantes — seis — manifestou que gostaria de ter na aplicação 

iNeighbour TV este tipo de funcionalidade [P1, P3, P5, P6, P7 e P8]. Apenas dois declararam que não [P2 e P4].  

 

:: Recomendação/POD 

O que dados apresentados sugerem é o seguinte: 

• É recomendável incluir uma funcionalidade de customização do corpo de texto, pelo menos, para tamanhos 

maiores do que os nativamente utilizados na interface.  
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Terminado que está o presente capítulo orientado para a descrição do FT de avaliação da interface da aplicação 

iNeighbour TV e análise dos dados recolhidos, prossegue-se para o capítulo seguinte, dedicado essencialmente à 

constituição do Manual de PODs finais, resultantes de toda a investigação realizada e do confronto dos dados 

provenientes de todas as fontes consultadas e constituídas. 

 

  



5.0
 MANUAL DE 
 PODS

 5.1. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO
 5.2. PODS RELATIVOS À COMPONENTE GRÁFICA
 5.3. PODS RELATIVOS À COMPONENTE DE INTERACÇÃO
 5.4. OUTROS PODS
 5.5. RECOMENDAÇÕES PARA RECOLHA DE DADOS COM SENIORES PORTUGUESES
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5.1. Introdução ao capítulo 

No presente capítulo apresentam-se os Princípios Orientadores de Design resultantes dos dados recolhidos ao longo 

deste trabalho de investigação, os quais contemplam: 

• os PODs recolhidos da literatura especializada em Design de interfaces digitais para seniores (Cf. pág. 37); 

• as limitações impostas ao Design de interfaces iTV pelas seguintes condicionantes: 

o pelo suporte de exibição da interface ao utilizador (Cf. pág. 98); 

o pelos elementos gráficos da emissão televisiva (Cf. pág. 110); 

o pelo software para authoring da interface, nomeadamente com enfoque na solução de middleware cuja 

relevância no mercado se corroborou - MMR (Cf. pág. 81);   

o pela memória do hardware (STBs) responsável pela gestão do processamento dos dados necessários 

à exibição da interface no televisor (Cf. pág. 81). 

• a avaliação, realizada em contexto de FT com uma amostra do público-alvo, do Design e Usabilidade da 

interface da aplicação iNeighbour TV (Cf. pág. 133). 

 

Estes PODs contemplam, ainda, o confronto entre todas as fontes de dados constituídas, com o objectivo de verificar se, 

entre estas fontes de dados, existiriam conflitos ou limitações que inviabilizassem ou comprometessem, mutuamente, a 

aplicabilidade dos PODs derivados das mesmas. Para a realização desta confrontação (objectivo identificado na ilustração 

da página 78) todos os PODs foram listados num documento Excel (Figura 85), no qual, manualmente, se identificaram os 

PODs divergentes e os convergentes115.  

 

Figura 85 - Confronto de todos os PODs resultantes de toda a investigação realizada (Excel) 

 

 

Por último, há ainda a referir que as divergências detectadas são analisadas e discutidas sempre que um POD, ou 

limitação (no caso do hardware e do software), diverge de outro POD. Na secção seguinte, os PODs são listados e 

organizados segundo os dois grandes grupos de componentes que tipicamente compõem uma interface, ou seja, os 

relativos à componente gráfica e os relativos à componente de interacção. Um terceiro grupo, designado "Outros PODs", 

agrega os que não se enquadram em nenhum dos anteriores grupos de componentes. Por fim, um último grupo designado 

"Recomendações para recolha de dados com seniores portugueses" apresenta as dificuldades operativas vividas pelo 

investigador durante a recolha de dados, com participantes seniores portugueses, no terreno, seguidas das respectivas 

recomendações que suscitam para que estas sejam evitadas.  

                                                                 
115 Para se poderem detectar as divergências ou conflitos todos os PODs foram listados e codificados num documento Excel, codificação esta que incluiu dados respeitantes a 
cada POD listado como o número de POD, a fonte temática (Revisão de literatura, levantamento de limitações tecnológicas, etc), a página ou páginas da fonte documental 
onde se expõe e discute o POD, o nome do documento e a convergência ou divergência de um POD com outros, conforme se pode consultar no anexo secundário designado 
"Confronto final de PODs das diferentes fontes de dados.xlsx”, entregue no DVD de anexos secundários. 
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:: PODs relativos à componente gráfica 

• Iconografia; 

• Cor; 

• Tipografia: i) tamanho; ii) escolha de fontes mais apropriadas; iii) entrelinhamentos em blocos de texto; iv) 

relação cromática entre texto e fundo; v) espaçamento entre caracteres e alinhamento de blocos de texto.  

• Texto e mensagens; 

• Customização dos elementos gráficos; 

• Complexidade gráfica da interface; 

• Composição/distribuição dos componentes da interface no ecrã. 

 

:: PODs relativos à componente de interacção 

• Sinalização do focus ao utilizador; 

• Comportamento/percurso do focus; 

• Selecção e activação de itens em focus; 

• Configuração estrutural da interface e profundidade da árvore de navegação; 

• Animação de elementos gráficos e itens interactivos; 

• Transições entre páginas da interface; 

• Ajudas de interacção; 

• Funcionalidades de customização gráfica e funcional da interface. 

 

:: Outros PODs  

• Áudio; 

• Terminologias e linguagem; 

• Design do telecomando; 

• Design de funcionalidades; 

• Input de texto.  

 

:: Recomendações para recolha de dados com seniores portugueses  

• Disponibilidade limitada por uma vida quotidiana activa; 

• Pouco tempo disponível por sessão; 

• Instrumentos de recolha de dados; 

• A necessidade de falar e conversar; 

• Periodos religiosos com culto associado. 

 

Cada POD é, ainda, acompanhado do número/s da/s secção/ões onde o mesmo é discutido e fundamentado na presente 

Tese, assim como do respectivo número de página, para que o leitor possa consultar a fundamentação e discussão 

associada ao mesmo. 
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5.2. PODs relativos à componente gráfica 

5.2.1. Iconografia  

No que diz respeito ao Design de iconografia foram detectadas divergências, ainda que circunstanciais e impostas pelos 

televisores, à aplicação de alguns dos PODs defendidos e recolhidos, quer na literatura, quer no FT. A aplicação desses 

PODs da literatura e FT pode ser dificultada ou mesmo comprometida, por um lado, pela pouca resolução disponível em 

ecrãs CRT para descrever, em termos formais/visuais, detalhe fino; e, por outro lado, pelo pouco espaço útil e livre 

disponível em ecrã, para integrar a interface. Por exemplo, se um conjunto iconográfico de menu for composto por muitos 

itens, menor será o espaço e número de píxeis disponíveis para descrever detalhe por cada ícone, do que se o conjunto 

de menu for composto por menos itens. Tal obriga, portanto, a uma maior simplificação e minimalismo formal.  

 

Nota 1 
Pelas razões acima mencionadas, a aplicabilidade de alguns dos PODs a seguir descritos (os cinco primeiros dos dez 

totais sobre iconografia), pode ser circunstancial e dependente de factores como a complexidade estrutural da aplicação e 

do número de áreas e funcionalidades disponibilizadas por uma aplicação iTV através da sua interface. Ainda assim, 

sempre que possível, os designers deverão considerar seguir, no Design de iconografia para seniores, os PODs 

seguintes: 

 

POD número 1  
Sobre distinção visual da iconografia  

É desejável que se distinga, visualmente, o mais possível, a iconografia de itens de menu, quer formal quer 

cromaticamente. Com o envelhecimento acentua-se a dificuldade em distinguir elementos que são visualmente 

semelhantes (sobre o balizamento do presente POD ver Nota 1 pág. 209).  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 2.3.2.2, pág. 55 
 

POD número 2  
Sobre grau de complexidade formal da iconografia  

No que diz respeito ao grau de complexidade formal da iconografia este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) Sempre que possível dever-se-ão evitar representações visuais demasiado minimalistas e estilizadas. A 

ausência de detalhes diferenciadores entre ícones pode criar semelhanças indesejáveis entre os mesmos, o que 

pode induzir a leituras e interpretações diferentes das pretendidas (sobre o seu balizamento ver Nota 1 pág. 209).  
Discutido nas seguintes secções: 3.3.5, pág. 106 | 4.5.1.1, pág. 136 

 

b) É desejável evitar representações iconográficas que possam representar múltiplos objectos. Ícones onde 

figuram representações de objectos que possam induzir à leitura de vários objectos diferentes, parecem, neste 

tipo de utilizadores, induzir a leituras que se desviam dos significados originais pretendidos (sobre o balizamento 

do presente POD ver Nota 1 pág. 209). 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.1, pág. 136 
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POD número 3  
Sobre representação de acções em iconografia  

Em ícones que se pretende que expressem acções ou a execução de uma acção é desejável que a execução 

dessa acção esteja, também, ilustrada na representação utilizada no ícone. As avaliações realizadas em FT 

sugerem que, se a solução de representação apenas utilizar um objecto com que se executa uma acção (por 

exemplo a representação de uma lupa para representar a busca ou procura de amigos), este tipo de utilizadores 

— seniores — tende a interpretar o significado do ícone como sendo o objecto em causa e não a acção que o 

objecto permite executar (sobre o balizamento do presente POD ver Nota 1 pág. 209).  
Discutido nas seguintes secções temáticas: 3.3.5, pág. 106 | 4.5.1.1, pág. 136 

 

POD número 4  
Sobre o uso de figuração em iconografia 

A iconografia deve ser o mais figurativa e literal possível e é desejável que se evite iconografia abstracta. Por 

exemplo, considerando-se a Figura 40 pág. 134, é mais eficaz uma solução de representação como a número 18 

(ícone Chamadas) do que a número 8 (ícone Termos de utilização). Apesar de nos testes realizados em FT se 

ter verificado que o atributo figurativo nem sempre é garantia de total eficácia em todas as situações, também se 

verificou um maior grau de eficácia nos ícones que tinham o atributo figurativo do que nos que tinham o atributo 

não figurativo, tal como também defendido na literatura revista (sobre o balizamento do presente POD ver Nota 

1 pág. 209). 
Discutido nas seguintes secções: 2.3.2.2, pág. 55 | 4.5.1.1, pág. 136 

 

POD número 5 
Sobre as dimensões mínimas da iconografia 

Não é desejável que se utilizem ícones com uma mancha visual inferior a, pelo menos, 50 x 50 píxeis. Em FT 

verificou-se que um tamanho mais pequeno, pode, em alguns casos, comprometer a legibilidade e conforto de 

visualização dos elementos iconográficos no televisor, representando um desconforto e esforço acrescido para 

utilizadores seniores que padeçam de dificuldades relacionadas com visão. Portanto, e tal como já defendido na 

literatura revista, a iconografia deverá ser exibida no maior tamanho possível, sob pena de não ser 

suficientemente legível para utilizadores seniores (sobre o balizamento do presente POD ver Nota 1 pág. 209).  

Discutido nas seguintes secções: 2.3.2, pág. 54 | 2.3.2.1, pág. 55 | 4.5.1.6, pág. 151 
 

POD número 6  
Sobre atributos de figuração e representação em iconografia 

Sempre que possível e pertinente dever-se-á conciliar o atributo figurativo com o atributo cultural na 

representação visual do significado de um ícone. Apesar de o atributo cultural não ser garantia total da 

compreensão de todos os ícones, este atributo (principalmente no que diz respeito a convenções culturais 

provenientes do mundo digital com o qual, tipicamente, os seniores não estão familiarizados) pode ampliar, em 

alguns casos, o grau de iconicidade e consequente eficácia das iconografias desenvolvidas. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.1, pág. 136 
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POD número 7 
Sobre a utilização de convenções culturais em iconografia 

No que diz respeito à utilização de convenções culturais em iconografia este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) Não é desejável a utilização de convenções visuais/culturais provenientes das tecnologias digitais recentes 

como computadores, telemóveis, aplicações informáticas e da internet. Os seniores não estão familiarizados 

com as mesmas. 
Discutido na seguinte secção: 2.3.2.2, pág. 55 

 

b) É desejável que, quando se recorra a convenções culturais de representação iconográfica, se verifique se 

este tipo de utilizadores está familiarizado com essa convenção utilizada em particular. Convenções há que, 

apesar de terem sido utilizadas em contextos com os quais os seniores tipicamente já tiveram contacto, nem 

sempre lhes são familiares, como expectável. Este POD ultrapassa o estrito âmbito das convenções culturais 

utilizadas nas tecnologias digitais mais recentes. 
Discutido na seguinte secção: 4.5.1.1, pág. 136 

 

POD número 8  
Sobre a utilização de conotação visual em iconografia 

É desejável evitar a utilização de metáforas visuais ou representações conotativas na ilustração do significado 

de um ícone. Os testes realizados em FT revelaram que há seniores que tendem a ter uma interpretação mais 

denotativa do que conotativa, não conseguindo atribuir significados para além dos objectos ou acções ilustradas 

na representação desenvolvida para um ícone. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.1, pág. 136 
 

POD número 9  
Sobre utilização de menções escritas na iconografia 

É desejável não prescindir, nem da representação gráfica e visual do ícone, nem de uma menção escrita de 

apoio ao ícone visual. Verificou-se em FT que a presença da menção escrita é necessária, não apenas para 

evitar erros de interpretação da iconografia, mas, também, para induzir um sentimento de confiança e atenuar o 

receio que este tipo de utilizadores evidencia em não compreender ou em esquecer o significado da iconografia 

em causa. 
Discutido nas seguintes secções: 2.3.2.2, pág 55 | 4.5.1.2, pág. 142 

 

POD número 10  
Sobre iconografia com uma conotação negativa 

Não é desejável a utilização de ícones agressivos de erro nem mensagens com uma conotação negativa. Este 

tipo de estratégias cria nos utilizadores alguma ansiedade e insegurança. 
Discutido nas seguintes secções: 2.3.3.4, pág. 61 
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5.2.2. Cor  

No que diz respeito à utilização de cor foi detectada uma divergência entre o que é defendido na literatura e o que os 

dados recolhidos em FT revelaram. Na literatura defende-se o não uso de cores como o azul e o verde. Mas em FT, os 

testes realizados não corroboraram o problema relativo a estas cores. Antes revelaram problemas com cores como o 

castanho, laranja e o amarelo. O verde e o azul só apresentaram problemas nas versões lumínicas mais escuras e sobre 

fundo branco. Sobre fundo preto, os problemas quase se dissipam. Aliás, o mesmo sucede com a maioria das cores 

testadas, o que sugere que esta perda de eficácia estará mais associada ao escurecimento da cor e só sobre fundo 

branco uma vez que sobre fundo escuro ou preto o mesmo não se verifica. Há também limitações relacionadas com o 

televisor CRT, a propósito do comportamento da cor neste suporte que, se não comprometem a aplicação dos PODs que 

serão apresentados mais à frente sobre o uso de cor, limitam-nos parcialmente. Essas limitações determinam que os 

designers considerem os seguintes PODs: 

 

POD número 11  
Sobre utilização de margem de segurança cromática 

Independentemente das cores, que se utilizem nos elementos da interface, estas deverão situar-se em valores 

situados dentro da chamada margem de Broadcast Safe Colors. Esta margem cifra-se em valores situados entre 

os 16 e os 235 pontos em cada canal de RGB. Tal é válido igualmente para o preto e para o branco. Caso 

contrário, em televisores CRT, geram-se efeitos de distorção cromática e desfoque como o image ghosting. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.2, pág. 99 | 3.3.2.4, pág. 101 
 

POD número 12  
Sobre utilização de branco e preto 

Não é desejável a utilização quer de preto puro quer de branco puro. Estas cores situam-se fora dos valores de 

Broadcast Safe Colors podendo, por isso, em televisores CRT, gerar efeitos de distorção cromática e desfoque 

que afectam a legibilidade, quer da tipografia, quer dos restantes elementos gráficos da interface. O que para 

seniores é ainda mais prejudicial dado o efeito cumulativo com os problemas de visão de que estes tipicamente 

padecem. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.2, pág. 99 | 3.3.2.4, pág. 101 
 

POD número 13  
Sobre a utilização de efeitos visuais cromáticos 

Não utilizar efeitos de glow nos elementos gráficos da interface. O uso deste tipo de efeitos pode, em alguns 

casos, subir os valores cromáticos nos canais de RGB acima da margem de Broadcast Safe Color, podendo, por 

isso, em televisores CRT gerar efeitos de distorção cromática e desfoque. 
Discutido nas seguintes secções: 3.3.2, pág. 99 | 3.3.2.4, pág. 101 

 

Tendo-se em consideração os três anteriores PODs e limitações relacionados com o comportamento da cor em 

televisores CRT, os dados recolhidos na investigação realizada determinam que, em relação ao uso de cor em interfaces  

para seniores, os designers deverão considerar a aplicação dos PODs seguintes:   
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POD número 14  
Sobre utilização de cor saturada e intensa 

É desejável que se evite a utilização de cores muito fortes e vibrantes devido à extrema sensibilidade dos 

seniores a brilhos cromáticos intensos. Por outro lado, cores fortes e vibrantes podem, em alguns casos, subir 

acima da margem de Broadcast Safe Colors. O que não é, de todo, desejável dados os efeitos de distorção e 

desfoque produzidos em televisores CRT. 
Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 3.3.2, pág. 99 | 3.3.2.4, pág. 101 

 

POD número 15  
Sobre contraste cromático 

É desejável que se utilize o maior contraste cromático possível entre elementos gráficos ou itens interactivos e o 

fundo sobre o qual assentam, dada a redução da sensibilidade ao contraste a que os seniores ficam sujeitos no 

sentido da visão.  
Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 3.3.2, pág. 99 | 3.3.2.1, pág. 100 | 3.3.2.4, pág. 101 

 

POD número 16  
Sobre cores a não utilizar 

Quando o fundo é preto ou escuro é desejável que não se utilizem as cores amarelo canário, o castanho e o 

laranja. Estas cores sobre fundos negros são pouco identificáveis. 

Discutido nas seguintes secções: 4.5.1.4, pág. 146 | 4.5.1.5, pág. 148 
 

POD número 17  
Sobre cores a não utilizar em conjunto em menus 

Em menus com fundos pretos ou escuros é desejável que, pelo menos, não se utilizem em conjunto as cores 

castanho e laranja. Estas podem-se confundir e ser comprometida a função atribuída à cor de distinguir áreas 

diferentes de uma aplicação, pela cor. 

Discutido nas seguintes secções: 4.5.1.4, pág. 146 | 4.5.1.5, pág. 148 
 

POD número 18  
Sobre utilização de laranja e castanho 

Se for necessário utilizarem-se o laranja e o castanho, seja em conjunto num menu, seja isoladamente, é 

desejável que estas assentem sobre um fundo branco ou claro para serem mais facilmente distinguíveis. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.5, pág. 148 
 

POD número 19  
Sobre utilização de amarelo 

Caso se utilize o amarelo sobre um fundo preto ou escuro ajuda a que esta cor seja reconhecida como amarelo 

se esta for ligeiramente torrada. Se o fundo for branco não se aplica esta necessidade. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.5, pág. 148 
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POD número 20  

Sobre a polaridade do contraste cromático em itens interactivos 

Em itens interactivos, quando se distinguem os estados de um item pela variação de uma mesma cor, se o 

fundo for preto, é desejável que, sem focus, seja exibida uma cor escurecida. Quando o fundo for branco é 

desejável que seja exibida uma cor aclareada.   

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.5, pág. 148 
 

POD número 21  

Sobre a utilização de cor em texto 

Quando se utiliza cor no texto dever-se-á assegurar que essa cor é forte e identificável. No entanto, em texto 

que se pretenda destacar, dever-se-á evitar contrastes produzidos por comprimentos de onda curtos como o 

violeta, o azul e o verde. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.1.3, pág. 51 
 

 

5.2.3. Tipografia 

:: Tamanho de tipografia 

No que ao tamanho da tipografia diz respeito, a investigação realizada nas diversas fontes de dados constituídas revelou 

uma divergência e uma limitação que dificulta a determinação de um tamanho mínimo de legibilidade assegurada. Tanto a 

divergência como a limitação são apresentadas a seguir. 

 

::  Discussão sobre divergência associada ao tamanho da tipografia 

Na literatura revista defende-se que, por um lado, quanto maior for o tamanho da tipografia melhor. Por outro lado, que a 

tipografia deverá ter um tamanho nunca inferior a 40 pts. Já no levantamento das limitações impostas pelo suporte de 

exibição da interface defende-se que, para o público em geral e não apenas para seniores, o texto deverá ter um tamanho 

nunca inferior a 18 pts, uma vez que a distância dos olhos ao televisor é grande e variável. Pelo que é preciso garantir a 

sua legibilidade em qualquer circunstância. Já nos testes realizados em FT, verificou-se que, pelo menos naquela amostra 

de seniores, todos eram capazes de ler, sem dificuldade, texto com corpos de 17 ou 20 pts e que a maioria era capaz de 

ler texto, sem dificuldade, a partir dos 15 e 16 pts. Se este último dado não prova que os anteriores estejam incorrectos, 

demonstra que a tolerância a tamanhos mínimos de legibilidade tipográfica pode estar um pouco mais abaixo dos 40 pts 

defendidos na literatura. Até mesmo porque se, por um lado, o middleware utilizado for o MMR, o tamanho máximo está 

limitado aos 29 pts, o que inviabiliza a aplicação do princípio dos 40 pts de tamanho mínimo. Acresce, ainda, o facto de 

que 40 pts de tamanho de tipografia, em ecrãs CRT, seria um tamanho que deixaria pouco espaço e resolução para os 

restantes elementos da interface, necessários, até, para criar hierarquias de tamanho necessárias à distinção, por 

exemplo, entre texto corrido, texto de itens interactivos ou entre texto de títulos.  

 

POD número 22  

Sobre o tamanho mínimo para a tipografia   

Tendo-se em conta o raciocínio antes exposto e sendo-se prudente, considera-se que, em nenhuma 

circunstância o texto deverá ter menos de 15 ou 16 pts. No entanto, se possível, um valor situado a partir dos 17 
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ou 18 pts, será ainda mais seguro. Estes valores, por um lado, ficam também dentro dos limites do middleware 

(caso o middleware seja o MMR há uma limitação descrita a seguir a este POD) e, por outro lado, também 

libertam alguma margem de manobra ou intervalo de tamanhos para a criação das necessárias hierarquias que 

distinguem os vários tipos de texto usados numa interface. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1, pág. 48 | 2.3.1.1, pág. 49 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 | 4.5.5.1, pág. 200 | 4.5.5.2, pág. 201 
 

No entanto, se a solução de middleware utilizada no authoring e gestão da interface para uma aplicação iTV for o MMR há 

uma limitação relativa ao tamanho da tipografia, à qual os designers estão sujeitos nas suas opções, e que se descreve a 

seguir: 

 

Limitação número 1 
Sobre o tamanho da tipografia 

Este middleware só permite a implementação de corpos situados entre os 16 píxeis (12 pts) e os 38 píxeis (29 

pts) e em incrementos pares na unidade de píxeis. Por isso, a distribuição do tamanho das tipografias de uma 

interface iTV desenhada com este middleware, está limitado ao intervalo entre os 12 e os 29 pts. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5, pág. 86 | 3.2.5.1, pág. 86 
 

:: Escolha das fontes tipográficas mais apropriadas 

No que à escolha de fontes tipográficas mais apropriadas para seniores diz respeito, caso o middleware utilizado seja o 

MMR, foi detectada uma limitação do referido middleware que inviabiliza a aplicação de alguns destes PODs, 

determinados pela investigação realizada. A limitação em causa é a seguinte: 

 

Limitação número 2 
Sobre a escolha de fontes  

O MMR não permite a instalação de fontes. Dispõe apenas de uma fonte tipográfica para o authoring da 

interface. A fonte é a Segoe TV e esta limitação determina que os designers deverão prever o Design da 

interface usando apenas a fonte Segoe TV, contando para tal com as variantes de peso Regular, Bold, Itálico e 

Bold Itálico da referida fonte. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5, pág. 86 | 3.2.5.1, pág. 86 
 

Caso esta limitação não se coloque noutro middleware adoptado para o authoring de uma interface iTV, os dados 

recolhidos na investigação realizada determinam que os designers, relativamente à escolha de fontes mais eficazes para 

seniores, considerem os seguintes PODs (página seguinte):    

 

 

 

 



 

 216 

POD número 23  
Sobre fonte mais apropriadas para seniores  

Sempre que possível é desejável que se utilizem fontes que tenham sido desenvolvidas especificamente para 

utilizadores com dificuldades ao nível da visão como a Tiresias Screen font. Caso não seja possível utilizar-se a 

fonte Tiresias Screen Font recomenda-se a aplicação dos três PODs seguintes. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.2, pág. 55 | 3.3.4.3, pág. 105  
 

POD número 24  
Sobre tipologia de fontes a evitar 

É desejável que se evitem fontes serifadas, cursivas ou decorativas. Devido à pouca resolução de ecrã 

disponível para descrever detalhe, tipografias serifadas e as terminações das suas hastes ficam com os seus 

contornos imprecisos gerando um efeito de desfoque. Este desfoque acentua-se nos seniores dada a perda da 

acuidade visual que os caracteriza. Já tipografias cursivas ou decorativas são, por vezes, constituídas por 

formas com detalhe fino muito pequeno o que pode fazer com que este ocupe apenas um píxel e, 

consequentemente, apenas uma linha. Se tal ocorrer pode ser criada uma intermitência indesejada na formação 

da imagem (em CRTs) o que afectará a legibilidade da tipografia. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.2, pág. 55 | 3.3.3, pág. 103 | 3.3.3.1, pág. 104 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105  
 

POD número 25  
Sobre pesos de tipografia a evitar 

É desejável evitar-se o uso de tipografia demasiado fina ou light. Tipografia demasiado light, dependendo do 

corpo, pode conter hastes com uma espessura inferior a dois píxeis o que pode causar intermitência na exibição 

do texto em ecrãs CRT afectando, assim, a sua legibilidade, efeito que pode ser ainda mais acentuado em 

seniores dados os problemas de visão que tipicamente os caracterizam. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.3, pág. 103 | 3.3.3.1, pág. 104 
 

POD número 26  
Sobre número de famílias tipográficas  

Não é desejável que se usem mais do que duas famílias tipográficas numa página da interface ao mesmo tempo. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

:: Entrelinhamentos de blocos de texto 

No que diz respeito a valores de entrelinhamento de blocos texto foi detectada uma limitação entre o que o middleware 

(MMR) permite implementar e: i) o que é defendido na literatura revista; ii) e o que foi constatado no levantamento das 

limitações impostas ao Design de uma interface iTV pelo suporte de exibição da mesma. A limitação em causa é a 

seguinte (página seguinte): 
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Limitação número 3 
Sobre edição de valores de entrelinhamento  

O MMR não permite a edição de valores de entrelinhamento. Tal determina que os designers terão de utilizar o 

entrelinhamento atribuído por defeito pelo middleware sem o poder editar.  

Discutido na seguinte secção: 3.2.5, pág. 86  
 

Caso o middleware utilizado não contenha as mesmas limitações que o MMR, os dados recolhidos durante a investigação 

determinam que, idealmente, os designers considerem o seguinte POD: 

 

POD número 27  
Sobre entrelinhamento de blocos de texto 

É desejável que em blocos de texto, se evitem entrelinhamentos apertados e que se utilizem valores de 

entrelinhamento maiores do que os tipicamente utilizados em texto impresso. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.4, pág. 53 | 3.2.5.1, pág. 86 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

POD número 28  
Sobre relação cromática entre texto e fundo 

Na relação cromática entre texto e o fundo sobre o qual este assenta, é desejável a utilização de texto claro 

sobre fundo escuro. Texto claro num fundo escuro é ligeiramente mais fácil de ler do que o contrário. Sempre 

que possível é desejável que se use, ou texto branco sobre fundo preto, ou branco sobre fundo azul puro, ou, 

ainda, texto com tons pastel sobre fundo preto ou cinza escuro. Caso contrário pode ser gerado o efeito de 

Chroma Crawl.  

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.3, pág. 51 | 3.3.2.2, pág. 101 | 3.3.2.4, pág. 101 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105  
 

POD número 29  
Sobre a utilização de efeitos visuais em texto 

Evitar a aplicação de efeitos visuais ao texto como Blurs ou Drop Shadows. A aplicação deste tipo de efeitos 

degrada a legibilidade do texto, o que é ainda mais acentuado com seniores. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

POD número 30  
Sobre espaçamento entre caracteres 

É aconselhável abrir-se o espaçamento entre caracteres em cerca de 30% mais do que os valores por defeito. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

POD número 31  
Sobre alinhamento de blocos de texto 

É recomendável que os blocos de texto sejam alinhados à esquerda pois é desta forma que os seniores estão 

habituados a ler. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.1.4, pág. 53 
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5.2.4. Texto e mensagens  

POD número 32  

Sobre a extensão dos textos e mensagens escritas  

No que diz respeito à extensão dos textos e mensagens escritas este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) É desejável que se exiba aos utilizadores pouco texto por cada página da interface. Por um lado, os 

espectadores/utilizadores não estão habituados a ler grandes blocos de texto no televisor. Por isso, se uma 

interface é exibida ocultando por completo a emissão televisiva, não se devem exibir mais de 90 palavras. Se a 

interface for exibida em paralelo com a emissão televisiva, este valor deverá ser encurtado para metade. Por 

outro lado, os blocos de texto e mensagens devem, também, tender para serem o mais curtos possível pois, 

com o envelhecimento, há uma redução da capacidade de o ser humano fazer uso da informação armazenada 

na memória de curto prazo. Esta recomendação é igualmente válida para todas as ajudas de interacção, sejam 

estas escritas ou verbalizadas. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.5.1, pág. 42 | 2.3.1.4, pág. 53 | 2.3.3.4, pág. 61 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

b) Quando não for possível reduzir a extensão de blocos de texto para os tornar curtos é recomendável que se 

parta o texto em pequenos fragmentos que possam ser rapidamente lidos, devendo-se inclusivamente 

considerar distribuir os mesmos fragmentos de texto, sequencialmente, por mais do que uma página. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.4, pág. 53 | 3.3.4, pág. 104 | 3.3.4.3, pág. 105 
 

 

5.2.5. Customização de elementos gráficos 

No que diz respeito à customização de elementos gráficos não foi detectada nenhuma divergência entre as diversas 

fontes de dados constituídas. No entanto, se o middleware adoptado for o MMR e as STBs tiverem capacidades de 

memória limitadas, há algumas limitações à customização formal dos elementos gráficos que se recomenda que os 

designers considerem. Estas são descritas mais à frente neste documento (Cf. Limitação número 4 pág. 220 e Limitação 

número 5 pág. 221) pois não comprometem a aplicabilidade dos PODs, a seguir listados e descritos, cujos dados recolhidos 

na investigação realizada determinam que, idealmente, sejam seguidos pelos designers:     

 

POD número 33  

Sobre nível de detalhe formal dos elementos gráficos 

É desejável que se evitem formas de elementos gráficos e tipografias com detalhe pequeno. Detalhes formais 

muito pequenos podem fazer com que estes ocupem apenas um píxel e, consequentemente, apenas uma linha. 

Como a imagem num televisor CRT é formada pela exibição não simultânea de linhas pares e ímpares — 

processo conhecido por interlaced picture — pode ser criada uma intermitência indesejada na imagem que 

afectará a legibilidade dos elementos gráficos. Por outro lado, como em televisores CRT há pouca resolução 

disponível em ecrã, para a descrição de detalhe fino correctamente e de uma forma legível, não é aconselhável 

o uso de elementos gráficos com as características mencionadas. 

Discutido nas seguintes secções: 3.3.3, pág. 103 | 3.3.3.1, pág. 104 | 3.3.5, pág. 106 | 3.3.5.3, pág. 109 
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POD número 34  
Sobre utilização de filetes horizontais 

Pelas mesmas razões enunciadas no anterior POD, não é desejável que se utilizem linhas ou filetes horizontais 

com menos de dois píxeis. O uso de linhas com espessuras abaixo da recomendada pode causar a 

intermitência na imagem em televisores CRT. Devem, ainda, ser utilizados filetes com espessuras em 

incrementos de valores pares, caso contrário o problema subsiste. 
Discutido nas seguintes secções: 3.3.3, pág. 103 | 3.3.3.1, pág. 104 

 

POD número 35  
Sobre o tamanho dos elementos gráficos 

É desejável que se evite a utilização de elementos gráficos pequenos. Devido à redução da acuidade visual em 

seniores, o uso de elementos gráficos pequenos torna-se problemático porque compromete a sua visibilidade. 

Portanto, quanto maiores estes puderem ser, melhor. 

Discutido na seguinte secção: 2.2.3, pág 41 
 

POD número 36  
Sobre o tamanho da iconografia  

No que diz respeito à iconografia não é aconselhável utilizarem-se ícones com uma mancha visual inferior a, 

pelo menos, 50 x 50 píxeis. Em FT verificou-se que um tamanho mais pequeno, pode, em alguns casos, 

comprometer a legibilidade e conforto de visualização dos elementos e itens iconográficos no televisor, 

representando um desconforto e esforço acrescido para utilizadores seniores que padeçam de dificuldades 

relacionadas com visão. Portanto, e tal como já defendido na literatura revista, a iconografia deverá ser exibida 

no maior tamanho possível, sob pena de não ser suficientemente legível para utilizadores seniores. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.2, pág. 54 | 2.3.2.1, pág. 55 | 4.5.1.6, pág. 151  
 

POD número 37  
Sobre a tipologia de fundos mais apropriada 

No que diz respeito à tipologia de fundos mais apropriada este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) É recomendável e desejável que se utilizem fundos limpos e de cor plana para se salvaguardar a legibilidade 

dos elementos tipográficos e diminuir a presença na interface de elementos desnecessários que podem competir 

pela atenção do utilizador sénior e criar distracções prejudiciais à navegação e interacção com a interface. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.3, pág. 51 | 2.3.4.1, pág. 65 
 

b) É recomendável que se evite a utilização de imagens, marcas de água e padrões nos fundos sobre os quais 

assenta texto/tipografia e os restantes elementos gráficos da interface. Se por alguma razão estética for utilizado 

um padrão ou imagem num fundo da interface sobre a qual assente texto, é aconselhável salvaguardar a 

legibilidade do texto, colocando-o sobre áreas de cor reservada, de cor plana e contrastante com a cor do texto. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.1.3, pág. 51 
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POD número 38  
Sobre níveis de transparência em fundos 

É aconselhável que a base ou o fundo da interface seja o mais opaca possível ou, então, que exiba um nível de 

transparência muito baixo. Tal como evidenciado em FT a transparência no fundo da interface pode, 

dependendo do conteúdo dinâmico da emissão televisiva, exibir ao utilizador elementos visuais destacados que 

competem pela atenção visual do utilizador e dificultam/perturbam a tarefa de localização do focus na interface. 

Por outro lado, também em FT, a maioria dos participantes afirmaram preferir níveis de transparência baixos em 

detrimento dos níveis de transparência altos. Por fim, a transparência do fundo da interface, tal como defendido 

na literatura revista, pode comprometer a legibilidade dos elementos tipográficos dada a, já referida, revelação 

do conteúdo dinâmico da emissão televisiva. Pelo exposto, o uso de transparência é desaconselhado ou deverá 

ser reduzido, mais uma vez, a níveis muito baixos. 
Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.3, pág. 51 | 2.3.4.1, pág. 65 | 4.5.2.5, pág. 176 | 4.5.3, pág. 191 

 

POD número 39  
Sobre utilização de transparências em itens interactivos  

É aconselhável que, pelo menos os itens interactivos da interface, não exibam ao utilizador qualquer tipo de 

transparência sobre a emissão televisiva. A transparência nestes itens pode revelar elementos dinâmicos da 

emissão televisiva que levam os seniores a pensar que um item está em focus quando não está, criando-lhes 

confusão e desorientação.  
Discutido nas seguintes secções: 4.5.2.5, pág. 176 | 4.5.3, pág. 191 

 

Caso a solução de middleware utilizada for o MMR e o tipo de STBs adoptadas tiverem capacidades de processamento 

limitadas, há algumas limitações, não à aplicação dos anteriores PODs, mas à customização formal (forma) de elementos 

gráficos que determinam que os designers considerem o seguinte: 

 

Limitação número 4 
Sobre o grau de customização gráfica dos elementos e itens da interface  

Não é desejável que se customizem graficamente a totalidade dos elementos gráficos da interface. Dever-se-á 

customizar apenas alguns dos elementos gráficos que se considerem os mais importantes e nos restantes 

utilizar os recursos gráficos disponíveis no SDK. Uma vez que há limitações na STB, nas capacidades de 

processamento e renderização de dados, é necessário reduzir ao máximo o número de imagens utilizadas para 

se reduzir o nível de carga a que a memória da STB fica sujeita. Esta estratégia de gestão de recursos previne 

posteriores falhas de funcionamento da aplicação. A customização total implica o uso de muitas imagens o que 

não é benéfico para o regular funcionamento da memória da STB. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.3, pág. 87 | 3.2.5.5, pág. 90 
 

 

 



 

 221 

Limitação número 5 
Sobre a customização formal dos elementos gráficos e itens interactivos 

Se o midlleware utilizado for o MMR, os designers não devem utilizar, em elementos gráficos da interface, como 

fundos, botões, imagens de avatars, imagens, etc; cantos arredondados ou formas orgânicas. Devem antes 

prever o Design destes elementos gráficos com cantos rectos e formas quadrangulares pois dessa forma é 

possível utilizarem-se os recursos formais disponíveis no SDK do middleware. A customização formal, para além 

do uso de cantos rectos, comporta o uso de mais Ad Ons de JavaScript e imagens, para além dos recursos Built 

in de SDK, que só permitem formas com cantos rectos. Portanto, tal pode não ser benéfico para a fluidez de 

funcionamento da aplicação dada a sobrecarga que acarreta para a memória da STB. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.3, pág. 87 | 3.2.5.5, pág. 90 
 

 

5.2.6. Complexidade gráfica da interface 

POD número 40  
Sobre a quantidade de elementos gráficos exibidos por página  

É desejável que o número de elementos gráficos exibidos ao mesmo tempo por página seja limitado e reduzido 

ao essencial. Isto porque, por um lado, há um acentuado declínio da atenção visual humana com o 

envelhecimento, facto que contribui para a dispersão da atenção visual do utilizador. Portanto, a atenção visual 

dispersa-se mais, em indivíduos seniores, se as interfaces exibirem demasiados elementos gráficos ao mesmo 

tempo. Por outro lado, se as STBs adoptadas tiverem memórias com capacidades limitadas de processamento, 

quanto maior for a quantidade de dados pior será o desempenho da aplicação em termos de tempos de resposta 

e em termos de gestão dos recursos necessários ao funcionamento da interface. Acresce, ainda, que, como há 

pouca resolução disponível nos ecrãs CRT, quanto maior for o número de elementos gráficos exibidos ao 

mesmo tempo, mais reduzidos na sua escala terão estes de ser, dispondo-se, por isso, de cada vez menos 

resolução para a sua correcta exibição e descrição visual. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.6, pág. 43 | 2.3.4.3, pág. 67 | 3.2.5.3, pág. 87 | 3.3.5, pág. 106 | 3.3.5.3, pág. 109  
 

 

5.2.7. Composição/distribuição dos elementos da interface no ecrã 

No que diz respeito à composição visual e à distribuição dos elementos visuais da interface pelo ecrã, não foram 

detectadas divergências entre os dados provenientes das várias fontes de dados constituídas ou divergências que 

invalidem a aplicação dos PODs que a este respeito são defendidos, tanto na literatura revista como na análise dos dados 

recolhidos em FT. Assim, os designers deverão considerar e seguir, idealmente, os dois primeiros a seguir listados (Cf. 

POD número 41 pág. 222 e POD número 42 pág. 222). No entanto, tanto o suporte de exibição da interface como os elementos 

gráficos que povoam a emissão televisiva, dependendo de se a interface ocupa total ou parcialmente o ecrã, podem impor 

limitações de espaço útil disponível em ecrã para a integração da mesma. Portanto, se os designers optarem por uma taxa 

de ocupação total para a integração da interface no ecrã, deverão considerar o POD número 43 pág. 223. Caso os designers 

optem por uma taxa de ocupação parcial, deverão considerar os POD número 44 pág. 223, POD número 45 pág. 223 e POD 

número 46 pág. 223.    
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POD número 41  
Sobre disposição dos elementos gráficos e itens interactivos pelo ecrã 

No que diz respeito à disposição dos elementos gráficos pelo ecrã este POD tem implicações a quatro níveis: 

 

a) É desejável que se crie coerência e consistência na localização dos elementos gráficos e itens interactivos de 

uma interface. Exibir sempre, estes componentes na mesma localização e da mesma forma facilita, para 

seniores, a memorização e compreensão do modo de funcionamento da interface. 
Discutido na seguinte secção: 2.3.4.2, pág. 65 

 

b) É desejável que se utilizem estruturas de disposição dos itens interactivos onde seja respeitada uma grelha 

cartesiana. Tal como verificado em FT não deverá existir mais do que um item interactivo por cada quadrante 

dessa grelha cartesiana para que dúvidas não hajam em relação ao comportamento e deslocação do focus em 

qualquer direcção premida no telecomando. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
 

c) É desejável garantir-se que, na direcção do movimento de deslocação do focus por entre itens interactivos da 

interface, não haja mais do que um item interactivo com o mesmo grau de proximidade do ponto de partida do 

focus. Tal implica que se não se coloque mais do que um item interactivo por cada quadrante da grelha de 

distribuição dos elementos interactivos que deverá, por isso, ser cartesiana. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
 

d) É desejável aproximarem-se itens interactivos que estejam relacionados numa sequência de interacção, uns 

dos outros. O declínio da atenção visual dinâmica em seniores determina que estes itens da interface estejam 

visualmente próximos e não muito afastados, para que, assim, se reduza a amplitude do percurso do olhar entre 

um item e outro, e a consequente dispersão do olhar que daí pode advir para seniores se tal não for considerado. 

Discutido na seguinte secção: 2.2.6, pág. 43 
 

POD número 42  
Sobre taxa de ocupação da interface no ecrã 

É preferível, como indicado pelos resultados de FT, que a interface seja exibida por defeito com uma taxa de 

ocupação parcial do ecrã, libertando algum espaço para a emissão televisiva ser visível e conviver 

paralelamente com a interface. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.3.3, pág. 194 
 

No entanto, se não for possível exibir a interface a ocupar parcialmente o ecrã, mas esta tiver de se sobrepor por completo 

à emissão televisiva, é desejável que os designers considerem os dois seguintes PODs: 
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POD número 43  

Sobre a localização dos elementos da interface no ecrã 

No que diz respeito à localização dos elementos da interface no ecrã este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) É aconselhável que, no Design de uma interface a ser exibida em televisores CRT, os elementos gráficos e 

itens interactivos importantes, se encontrem todos dentro de uma área correspondente em píxeis à Text Safe 

Margin, ou seja, 576 x 462 px.  
Discutido nas seguintes secções: 3.3.5, pág. 106 | 3.3.5.3, pág. 109 

 

b) Tendo-se em consideração a anterior alínea do presente POD e o que é defendido na literatura revista, a 

propósito da localização em ecrã dos elementos gráficos mais importantes da interface, é desejável que se 

coloquem itens interactivos como o menu de navegação, ou no canto superior esquerdo ou no centro da 

extremidade superior, não do próprio ecrã, mas sim da Text Safe Margin. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.4.2, pág. 65 | 3.3.5, pág. 106 | 3.3.5.3, pág. 109 
 

Caso a interface não ocupe a totalidade do ecrã e revele parte da emissão televisiva, os designers deverão considerar os 

PODs seguintes: 

 

POD número 44  

Sobre a relação da emissão de TV com a interface 

Perante a localização e mancha ocupada por oráculos, legendagem de programação de língua estrangeira, dos 

logótipos identificativos de estação e das Safe Zones ou Safe Margins, é desejável que a interface seja inserida 

no ecrã numa zona centrada que não se sobreponha aos referidos elementos e que corresponde a uma área útil 

de 576 x 276 px.  
Discutido nas seguintes secções: 3.4, pág. 110 | 3.4.1, pág. 104 | 3.4.2, pág. 112 | 3.4.3, pág. 113 | 3.4.4, pág. 114 

 

POD número 45  

Sobre a localização da interface no ecrã 

Devem-se concentrar os elementos gráficos da interface no centro do ecrã e não nas áreas dos extremos 

laterais do ecrã. Com o envelhecimento há uma redução da amplitude do campo visual útil. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 3.3.5, pág. 106 
 

POD número 46  

Sobre a localização de elementos gráficos no ecrã 

É aconselhável que não se coloquem elementos importantes da interface, como menus e outros elementos 

informativos, na metade inferior do ecrã. 

Discutido na seguinte secção: 3.3.5, pág. 106 
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5.3. PODs relativos à componente de interacção 

5.3.1. Sinalização do focus ao utilizador  

No que diz respeito à sinalização do focus de uma interface ao utilizador, foram encontradas algumas limitações que 

condicionam a aplicação de alguns dos PODs defendidos na literatura, caso a solução de middleware utilizada seja o 

MMR e as STBs adoptadas tenham memórias com parcas capacidades de processamento de dados. Caso não se 

coloquem estas limitações, os dados apurados em toda a investigação realizada determina que, idealmente, os designers 

considerem os POD número 49 pág. 225, POD número 50 pág. 226, POD número 51 pág. 227 e POD número 52 pág. 227. Caso se 

coloquem as limitações de middleware e de STBs, os designers deverão considerar os dois PODs seguintes: 

 

POD número 47  

Sobre diferenciação de estados de itens interactivos quando existem limitações de middleware e STBs 

No que diz respeito à diferenciação de estados de um item interactivo, quando existem limitações de middleware e de 

STBs, este POD tem implicações a três níveis: 

 

a) É desejável que se diferenciem estados de itens interactivos com soluções que não impliquem o uso de duas 

ou mais imagens bitmap diferentes. O uso de mais do que uma imagem bitmap, para a distinção entre estados 

de um botão, não é recomendável dado o acréscimo de dados a serem processados pela STB. Por isso, torna-

se necessário procurar soluções onde, com variações de uma mesma imagem, seja possível distinguir 

visualmente os dois estados de um item interactivo. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.4, pág. 88 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

b) Decorrente da anterior alínea devem-se evitar mudanças de estado de itens interactivos que impliquem 

diferenças formais (forma) e cromáticas entre os estados ou, ainda, a inversão da polaridade de contraste 

cromático do elemento gráfico entre estados. É desejável que se encontrem soluções gráficas em que, de um 

estado para o outro, não exista o acrescento de um elemento gráfico, como por exemplo uma barra superior que 

num estado está presente e no outro não. Este tipo de distinções entre estados de itens interactivos obriga a 

métodos de implementação que sobrecarregam as tarefas de processamento de dados da aplicação na 

memória das STBs e podem comprometer o seu desempenho. Pode-se, no entanto, diferenciar os estados pelo 

rebaixamento da luminosidade cromática de uma imagem bitmap ou pela alteração do seu valor de opacidade, 

como foi feito, em alguns casos, na interface utilizada no FT da interface da aplicação iNeighbour TV. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.4, pág. 88 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

c) Caso seja necessário utilizar soluções de ampliação da diferença entre estados de itens interactivos onde se 

acrescentem elementos diferentes entre estados, os designers deverão utilizar os recursos gráficos  

disponibilizados no SDK do MMR e não adicionar/utilizar mais imagens para criar essa diferença. Na versão da 

interface utilizada em FT, o estado de alguns itens interactivos (de menu) era diferenciado pelo uso e não uso de 

umas setas na iconografia. Tal não comportou peso acrescido para a STB porque estas setas (apenas 

disponíveis para indicar movimentos horizontais) eram um recurso disponível do SDK. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.4, pág. 88 | 3.2.5.6, pág. 92 | 3.2.5.9, pág. 96 | 4.5.1.3, pág. 144 
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POD número 48  
Sobre reforços visuais de focus em áreas interactivas que contenham subitens interactivos   

Não utilizar reforços de focus em áreas visuais da interface que contenham outros subitens interactivos. A sua 

implementação implica métodos que acrescem um volume de dados indesejáveis a serem processados pela 

memória da STB, o que não é desejável para a fluidez de funcionamento da sua memória. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.7, pág. 93 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

Caso não se coloquem limitações de middleware e de STBs, os dados recolhidos na investigação realizada, a propósito 

da sinalização do focus ao utilizador, sugerem que, idealmente, os designers considerem os seguintes PODs: 

 

POD número 49  
Sobre diferenciação entre estados de um item interactivo 

No que diz respeito à diferenciação de estados de um item interactivo, quando não existem limitações de middleware e de 

STBs, este POD tem implicações a seis níveis: 

 

a) É desejável distinguir-se e sinalizar, ao utilizador, o estado em que um item interactivo se encontra, 

diferenciando-o visualmente entre os mesmos. Para além de diferenciar visualmente os estados de um item 

interactivo deve-se tornar essa diferença muito acentuada e inequívoca para que o utilizador sénior nunca 

confunda a localização do focus na interface. 
Discutido na seguinte secção: 2.3.3.3, pág. 60 

 

b) É desejável diferenciar estados de um item interactivo com a inclusão de um elemento gráfico adicional no 

estado em focus (seleccionado), que não exista no estado sem focus (não seleccionado). Isto colide com as 

capacidades da STB mas no caso do iNeighbour TV o que se fez foi utilizar as setas disponíveis no SDK para 

criar essa diferença. Tal estratégia não comportou pesos de dados acrescidos.  
Discutido nas seguintes secções: 4.5.1.3, pág. 144 | 4.5.2.5, pág. 176  

 

c) Em itens interactivos é desejável, no estado seleccionado, incluir setas direccionais nos sentidos possíveis de 

deslocação do focus a partir do item em que o focus se encontra. Tal, para além de se ter revelado em FT, como 

um factor eficaz de diferenciação entre estados de itens interactivos, também se revelou, segundo declarações 

dos participantes, como uma ajuda de interacção pertinente. 
Discutido nas seguintes secções: 4.5.1.3, pág. 144 | 4.5.2.5, pág. 176 

 

d) O estado em focus de um item interactivo, por comparação com um item sem focus, não deve ser subtil e 

deve ocupar uma mancha visual considerável. Por exemplo, o simples acrescento de um filete de cor no 

contorno de um item interactivo pode passar completamente despercebido a seniores. Tal reforça que a 

marcação visual da diferença entre estados tem de ser acentuada e que não basta apenas acrescentar mais um 

elemento gráfico no estado em focus. Esse novo elemento tem, em si, de ser muito destacado e visível, tanto 
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em relação ao estado sem focus, como em relação ao contexto de outros elementos gráficos que paralelamente 

populam a interface e que podem competir pela atenção do utilizador.  

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.5, pág. 176 
 

e) É recomendável, pelo menos nos itens interactivos de menu, aumentar a diferença entre o estado 

seleccionado e não seleccionado, por uma diferença de tamanho do item nos seus dois estados. Esta revelou-se, 

em FT, uma boa estratégia para ajudar à localização do focus por entre os restantes elementos e itens da 

interface. 
Discutido na seguinte secção: 4.5.2.5, pág. 176 

 

f) Observações e opiniões expressas em FT sugerem que, se forem utilizadas intermitências para sinalizar a 

presença do focus em itens interactivos, é desejável que se garanta que os restantes itens interactivos e até os 

restantes elementos gráficos, tenham colectivamente um destaque visual menor do que o item em que se 

encontre o focus. Mesmo a possibilidade de uso de transparência na interface deve ser, caso se utilizem as 

intermitências no focus, abandonada pois a emissão televisiva vai interferir com a eficácia desta estratégia de 

sinalização do focus. Por outro lado, na revisão de literatura realizada, autores consultados referem que um dos 

problemas associados, ao declínio da visão humana na terceira idade, é justamente a diminuição da capacidade 

de detectar intermitências, entre outras.  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 4.5.2.5, pág. 176 
 

POD número 50  
Sobre a relação de contraste entre o que está e não está em focus 

No que diz respeito à relação de contraste entre o que está e não está em focus, este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) Quando um item ou botão está em focus tudo o resto na interface deverá ter um menor destaque e contraste 

visual do que o que está em focus. Se possível rebaixado na luminância cromática. Por exemplo, quando o 

fundo de uma interface é preta ou escura, é desejável que o texto de itens interactivos que não estejam em 

focus, não sejam brancos ou de branco puro para que estes não se destaquem visualmente mais do que os 

itens interactivos em focus. Testes realizados em FT, à eficácia da sinalização do focus junto da amostra de 

participantes seniores, revelou que o contexto, particularmente o destaque cromático de outros itens e de outros 

elementos gráficos, competiu pela atenção dos participantes induzindo em erro na localização do focus.  
Discutido na seguinte secção: 4.5.2.5, pág. 176 

 

b) É desejável que se evite a utilização de tipografia de cor vermelha em itens que não se encontram em focus. 

Este tipo de solução gráfica pode resultar numa relação de contraste com o fundo que a destaca demasiado e 

que compete para o destaque pretendido para qualquer outro item que se encontre em focus.  

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.5, pág. 176 
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POD número 51  
Sobre o número de estados de um item interactivo 

Sempre que possível é desejável que se desenhem os itens interactivos da interface com o menor número de 

estados possível. Se possível, utilizar apenas dois estados, ou seja, seleccionado/activo e não 

seleccionado/desactivo. Por um lado, tal como observado em FT, é justamente a acumulação de mais de dois 

estados num item interactivo que permite a presença paralela na interface de mais do que um item interactivo 

visualmente destacado, o que pode, em alguns casos, comprometer a percepção imediata e eficaz da 

localização do focus na interface, gerando desorientação nos seniores. Por outro lado, a implementação de mais 

de dois estados, se o middleware utilizado for o MMR, dificulta a diferenciação entre estados com variações de 

uma única imagem. Tal pode implicar o uso de pelo menos duas imagens diferentes, o que não é de todo 

desejável dado o acréscimo de dados a serem processados pela STB principalmente quando uma interface tem 

sempre mais de um item interactivo exibido ao mesmo tempo. Portanto, quanto menos estados um item 

interactivo tiver mais eficaz parece ser a sua sinalização a utilizadores seniores e menos dificultada pode ser a 

sua implementação. 
Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.4, pág. 88 | 3.2.5.9, pág. 96 | 4.5.2.5, pág. 176 

 

POD número 52  
Sobre estratégias de resgate do olhar do telecomando para o televisor 

É recomendável que se encontrem estratégias de redireccionamento do olhar do telecomando para o televisor 

para contrariar o comportamento que, em FT, alguns participantes exibiram de fixação do olhar no telecomando 

em detrimento do televisor e, assim, minimizar o efeito de desorientação que este comportamento pode provocar. 

Na literatura revista é defendido que, quando possível, se deve integrar sistemas de feedback e de confirmação 

de que uma tecla foi premida. Uma hipótese de solução para este problema passa, por exemplo, pela 

acentuação da reacção da aplicação ao input do utilizador, com a inclusão de um sinal sonoro emitido pelo 

televisor, que acompanhe a transição, quer entre a passagem do focus de um item para outro, quer entre a 

transição animada entre uma página da interface para a outra. Mas esta hipótese carece de validação científica 

pelo que se constituiu como pista de investigação futura (Cf. secção 6.3 pág. 254). 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.2, pág. 158 
 

 

5.3.2. Comportamento/percurso do focus  

POD número 53  
Sobre o percurso e comportamento do focus 

No que diz respeito ao percurso e comportamento do focus, este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) É desejável que se faça sempre com que o focus se desloque para o item interactivo visualmente mais 

próximo do ponto de partida na direcção da tecla direccional premida no telecomando. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
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b) Decorrente da anterior alínea é recomendável que se assegure que, em qualquer direcção de possível 

deslocação do focus pelos itens interactivos de uma interface, não haja mais do que um elemento interactivo 

com o mesmo grau de proximidade com o item de origem. Se tal não for assegurado a expectativa que o 

utilizador sénior tem, relativamente a para que item dever-se-á o focus deslocar, pode não ser coincidente com o 

comportamento implementado, tal como sucedeu, num ou noutro caso, no focus da interface iNeighbour TV.    

Tal implica também o respeito pelo uso de uma grelha de distribuição dos itens interactivos por uma grelha 

cartesiana e ortogonal, em detrimento de uma grelha não cartesiana. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
 

POD número 54  
Sobre percurso horizontal do focus quando situado na extremidade direita da interface 

Em itens interactivos situados na extremidade direita de uma interface e antecedidos de outros, quando premida 

a tecla direccional direita, o focus dever-se-á deslocar para o primeiro item interactivo situado no extremo 

esquerdo da interface e em linha com o ponto de partida. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
 

POD número 55  
Sobre percurso horizontal do focus quando situado na extremidade esquerda da interface 

Em itens interactivos situados na extremidade esquerda de uma interface e precedidos de outros, quando 

premida a tecla direccional esquerda, o focus dever-se-á manter estático. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.4, pág. 169 
 

POD número 56  
Sobre a passagem do focus entre itens interactivos 

A passagem do focus entre os diversos itens interactivos da interface não deverá ocorrer abruptamente.  

É recomendável que se anime esta passagem e de forma lenta (entre 1,5 a 2 segundos de duração), para 

minimizar os efeitos negativos de desorientação que podem ocorrer quando utilizadores seniores intercalam o 

olhar entre o televisor e o telecomando e, como consequência deste comportamento, não visualizam a mudança 

de posição do focus, se esta for abrupta.  
Discutido na seguinte secção: 4.5.2.2.1, pág. 158 

 

POD número 57  
Sobre a reacção do focus à pressão contínua de uma tecla no telecomando 

A resposta da aplicação, nomeadamente ao nível do comportamento e deslocação do focus, ao premir de teclas 

direccionais no telecomando, só deverá ocorrer uma vez por cada premir de uma dada tecla. Se um utilizador 

pressionar contínua e prolongadamente uma dada tecla direccional o focus só se deverá deslocar um item 

interactivo da interface. Caso contrário, como alguns seniores tendem a pressionar contínua e prolongadamente 

uma tecla ao mesmo tempo que não estão a olhar para o televisor, quando redireccionam a atenção para o 

televisor, o focus pode ter saltado mais do que um item na direcção da tecla premida, não correspondendo à 

expectativa. Tal falta de correspondência confunde e provoca desorientação em seniores.     



 

 229 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.2.4, pág. 165 
 

 

5.3.3. Selecção e activação de itens em focus  

Relativamente aos passos de selecção e activação/validação de um item interactivo foi detectada uma divergência entre o 

que é defendido na literatura revista e as observações registadas em testes realizados em FT. Na literatura é defendido 

que se deve separar e distribuir os passos de selecção de activação/validação de um item interactivo em dois passos de 

interacção distintos. E isto porque, com a separação entre os passos de seleccionar e activar um item, podem ser 

introduzidos dois tipos diferenciados de destaques visuais que, supostamente, clarificam a confusão que se pode gerar 

nos seniores se o acto de seleccionar e activar estiver no mesmo passo (Carmichael, 1999: p. 51). No entanto, em FT, foi 

observado um comportamento e problema de interacção que não conflui com a recomendação descrita na literatura 

revista. O comportamento em causa é o esquecimento, muito frequente, da activação de uma selecção com a tecla OK no 

telecomando. Este esquecimento, por sua vez, originava o comportamento saltitante do olhar/atenção entre o 

telecomando e o televisor e provocava, consequentemente, alguma desorientação em alguns participantes, prolongando 

no tempo a conclusão das tarefas de interacção/navegação testadas na interface. Tal sugere, ao contrário do que é 

defendido na literatura revista que os designers considerem o seguinte POD: 

 

POD número 58  
Sobre passo de activação/validação de uma selecção 

Sempre que possível é aconselhável que se elimine o passo de activação/validação com a tecla OK no 

telecomando, de uma selecção feita na interface, e se sobreponham os dois passos num único passo, 

nomeadamente em: 

• Itens interactivos de menus; 

• Itens interactivos de avanço e retrocesso em listas de conteúdos;  

• Itens interactivos de retrocesso de uma página de detalhe para a página de lista de itens de conteúdos.  

 

Por outro lado, a separação da selecção e da activação/validação de um item interactivo em dois passos, em 

alguns casos como o caso dos filtros da interface da aplicação iNeighbour TV, obrigam a que os itens 

interactivos tenham mais do que dois estados, ou seja, activo, seleccionado e não seleccionado. Tal como 

observado em FT é justamente a acumulação de mais de dois estados que obriga à presença paralela na 

interface de mais do que um item interactivo visualmente destacado. Tal pode, em alguns casos, comprometer a 

percepção imediata e eficaz da localização do focus na interface uma vez que, desta forma, há mais do que um 

item visualmente destacado. Por todas estas razões defende-se que, sempre que possível, se acumulem os dois 

passos — selecção e activação/validação — num único passo.  

Para um entendimento mais claro do POD descrito, recomenda-se ao leitor a consulta das Figura 52 pág. 162, 

Figura 53 pág. 162 e Figura 54 pág. 163, onde estão ilustradas situações de possível aplicação do mesmo. 

Paralelamente, também se recomenda ao leitor a consulta das descrições escritas das referidas situações de 

aplicação do presente POD, intituladas "Situação 1" (Cf. pág. 162) e "Situação 2" (Cf. pág. 163). 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.3.3, pág. 60 | 4.5.2.1, pág. 154 | 4.5.2.2, pág. 158 | 4.5.2.5, pág. 176 
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5.3.4. Configuração estrutural da interface e profundidade da árvore de 
navegação 

No que diz respeito à configuração estrutural da interface e à profundidade da sua árvore de navegação (menus) foi 

apenas detectada uma divergência entre o que é defendido na literatura (POD número 62 pág. 231) e entre o que é sugerido 

por observações recolhidas em FT (alínea d) do POD número 63 pág. 231), relativamente ao número de itens que será 

desejável um menu exibir a utilizadores seniores. Esta divergência encontra-se discutida na alínea d) do POD número 63 

pág. 231. Independentemente desta divergência, os dados recolhidos em toda a investigação realizada determinam que, a 

propósito da configuração estrutural da interface e da profundidade da árvore de navegação, os designers sigam os 

seguintes PODs: 

 

POD número 59  
Sobre a separação de uma interface por áreas funcionais 

É desejável a atribuição de uma função específica e clara a cada área que compõe uma aplicação iTV e sua 

interface. Tal prende-se com a necessidade de facilitar aos seniores a formação de um modelo mental da 

interface e do seu funcionamento. 
Discutido na seguinte secção: 2.3.4.3, pág. 67  

 

POD número 60  
Sobre a consistência de funcionamento da interface 

Deve-se conceber e desenhar uma interface consistente e coerente, quer gráfica, quer interactivamente, por 

forma a facilitar o reconhecimento, retenção e aprendizagem, quer da localização de conteúdos dentro da 

mesma, quer do modelo de navegação pelas páginas constituintes da mesma. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.4.8, pág. 73  
 

POD número 61  
Sobre o modelo de funcionamento e navegação da interface 

Em termos estruturais de uma interface, para utilizadores seniores, é desejável a simplificação do modelo de 

funcionamento e navegação de uma interface ao nível dos seguintes aspectos: 

o Redução do número de áreas disponibilizadas aos utilizadores;  

o Redução do número de passos necessários para se executar uma tarefa de interacção;  

o Redução, ainda, do número de funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores (circunstancialmente 

este POD pode divergir dos PODs sobre funcionalidades de customização gráfica e funcional da 

interface apresentados na secção 5.3.8 pág. 237). 

 

Tal deve-se à necessidade de se aliviar o uso da memória uma vez que algumas das suas capacidades 

associadas à aprendizagem, declinam com a idade. Esta simplificação reduz, para utilizadores seniores, o 

esforço de memória necessário, quer à interacção com a interface quer à aprendizagem e retenção do modelo 

de funcionamento da mesma. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.8, pág. 44 | 2.3.4.3, pág. 67  
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POD número 62 
POD sobre a extensão dos menus interactivos 

É desejável que tendencialmente se reduza, o mais possível, a quantidade de itens interactivos disponíveis em 

menu, pois utilizadores seniores confundem-se quando os menus são muito numerosos. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.3, pág. 58 | 2.3.4.3, pág. 67  
 

POD número 63  
Sobre a complexidade da árvore de menu 

No que diz respeito à complexidade da árvore de menu, este POD tem implicações a três níveis: 

 

a) Evitar utilizar os esquemas de interacção onde alguns dos itens necessários à navegação se encontram 

escondidos, como segundos níveis de menu e filtros de separação de conteúdos. Os filtros e os segundos níveis 

de menu incrementam na navegação um esforço acrescido de procura e obrigam à execução de um maior 

número de passos de interacção. Tal inibe e dificulta a interacção e a navegação em utilizadores seniores.  
Discutido nas seguintes secções: 2.3.3.5, pág. 63 | 4.5.2.2, pág. 158 

 

b) Observações recolhidas em testes realizados em FT e dados recolhidos na literatura revista sugerem que é 

desejável que se reduza a árvore de navegação de uma interface ao menor número possível de níveis de 

profundidade para, assim, se reduzirem as dificuldades de navegação e interacção que os seniores 

experimentam na navegação e procura de conteúdos e funcionalidades oferecidas por uma aplicação iTV, 

quando estas se encontrem num segundo ou terceiro níveis de profundidade.  

Discutido nas seguintes secções: 2.3.3, pág. 58 | 2.3.4.3, pág. 67 | 4.5.2.2, pág. 158 
 

c) Decorrente da anterior alínea é desejável que a maior parte da separação de conteúdos e funcionalidades 

oferecidas por uma aplicação iTV estejam concentradas num único menu. Portanto, sempre que possível, deve-

se evitar o uso de menus com mais do que um nível de profundidade e garantir que o menu, no máximo, nunca 

ultrapasse os dois níveis de profundidade.   

 

No entanto, a aplicação desta alínea do presente POD, pode, dependendo do número de funcionalidades e de 

áreas disponibilizadas numa aplicação iTV, entrar em divergência com o POD número 62 pág. 231 onde, baseado 

no que é defendido na literatura, se advoga que o menu deve ter o menor número de itens possível. Os seniores 

tendem a confundir-se com menus com muitos itens. Esta divergência ocorre se a aplicação for composta por 

um grande número de funcionalidades e de áreas, pois a criação de um menu com um único nível de 

profundidade pode determinar um menu muito numeroso. Portanto, em casos em que tal suceda, os designers 

devem construir o menu com dois níveis de profundidade por forma a torná-los menos numerosos. Mas nunca 

mais do que dois níveis de profundidade. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.3, pág. 58 | 2.3.4.3, pág. 67 | 4.5.2.2, pág. 158 
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POD número 64  
Sobre recursos de navegação pelas áreas da interface 

É desejável facultar sempre a possibilidade de voltar à página inicial da aplicação disponibilizando, 

constantemente, ao utilizador, um item interactivo com a referida função. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.3.5, pág. 63 
 

POD número 65  
Sobre modelos de navegação apropriados 

Não é aconselhável que se utilizem os modelos de interacção e convenções actualmente utilizadas na maioria 

dos sistemas digitais interactivos como, por exemplo, websites, dada a literacia digital, típica, dos seniores. 

Devem-se utilizar, antes, metáforas do mundo real e convenções de interacção/navegação com as quais já se 

tenham confrontado na sua vida como interfaces de máquinas, electrodomésticos, folhear um livro, etc. Por um 

lado, porque a memória semântica não é afectada pelo envelhecimento. Por outro lado, porque os seniores têm 

dificuldades de aprendizagem de novas lógicas e convenções de procedimentos, tornando-se, cumulativamente, 

impacientes.  
Discutido nas seguintes secções: 2.2.5.1, pág. 42 | 2.2.5.2, pág. 43 | 2.2.5.3, pág. 43 | 2.2.7, pág. 44 | 2.2.8, pág. 44 | 2.2.10, pág. 46 | 
2.3.3.5, pág. 63 

 

 

5.3.5. Animação de elementos gráficos e itens interactivos 

No que diz respeito ao uso de animação nos componentes de uma interface não foram encontradas divergências entre os 

dados das várias fontes constituídas. No entanto, foram encontradas algumas limitações, em particular para os itens de 

menu de uma interface, caso a solução de middleware utilizada for o MMR. As limitações em causa são as seguintes: 

 

Limitação número 6 
Sobre customização da animação de menus 

Com o MMR, os menus de uma interface são construídos com um recurso do SDK que não permite a 

customização, quer do tipo de animação, dada à passagem do focus de um item de menu para o outro, quer da 

velocidade de deslocação/animação dos itens interactivos que o constituem. Para se conseguir controlar as 

referidas variáveis, do menu, é necessário utilizar Ad Ons de JavaScript o que torna tudo muito pesado e, como 

tal, compromete a desejável fluidez de funcionamento da memória da STB, e consequentemente da aplicação. 

Portanto, estas são limitações com que os designers terão de se confrontar no Design dos menus, caso utilizem 

esta solução de middleware. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.6, pág. 92 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

Limitação número 7 
Sobre o sentido de navegação pelo menu 

Se for utilizada animação/deslocação em itens de menu os designers deverão prever o Design do menu com a 

deslocação de navegação, apenas no sentido horizontal. Isto porque para se colocar um menu na vertical com 
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animação, são necessários Ad Ons de JavaScript que são muito pesados para a memória da STB. Os controlos 

e recursos Built in do SDK do middleware só permitem criar menus horizontais. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.6, pág. 92 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

Caso não se coloquem estas limitações, os dados recolhidos com a investigação realizada determinam que, idealmente, 

ao nível do uso de animação em elementos gráficos e interactivos, os designers sigam os seguintes PODs: 

 

POD número 66  

Sobre utilização de animação em mudanças de estado de itens interactivos 

Excluindo-se a transição animada entre páginas diferentes de uma interface, a animação só deverá ser utilizada 

em mudanças de estado de itens interactivos e como sinalização da interacção do utilizador com os mesmos. 

Não é recomendável a utilização de animação, seja esta cinética (movimento/deslocação) ou meramente visual 

(mudança de cor ou opacidade), em elementos das interfaces que não sejam interactivos, para que se evitem 

distracções visuais indesejáveis, que se sobreponham ao destaque que itens interactivos devem ter por 

comparação com elementos meramente gráficos. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.4.4, pág. 68 
 

POD número 67  

Sobre a velocidade da animação entre mudanças de estado de itens interactivos 

É aconselhável que, nas passagens do focus de um item interactivo para o outro, se utilizem transições 

animadas e transições animadas lentas, em detrimento de transições imediatas. Tal como observado em alguns 

participantes em FT, o olhar saltitante entre TV e telecomando pode impedir o utilizador sénior de redireccionar a 

sua atenção visual, do telecomando para o televisor, a tempo de visualizar a passagem do focus de um item 

para outro, contribuindo, assim, para a sua desorientação. No entanto, na revisão de literatura realizada, 

verificou-se que há autores que defendem que se evite o uso de animação com deslocação (movimento) nos 

menus. Tal limita a aplicação da anterior recomendação mas não a elimina totalmente. Apenas a restringe ao 

uso, na passagem do focus por entre estes itens, de animação meramente visual (por exemplo, animar a 

mudança de cor e de opacidade) excluindo a animação cinética (movimento no espaço do ecrã).    
Discutido nas seguintes secções: 2.3.3, pág. 58 | 4.5.2.2, pág. 158  

 

 

5.3.6. Transições entre páginas da interface 

No que diz respeito ao uso de transições entre páginas de uma interface, apesar de não ter sido detectada nenhuma 

divergência entre as diversas fontes de dados consultadas, verificou-se que, se o middleware utilizado for o MMR e as 

STBs adoptadas tiverem memórias com parcas capacidades de processamento de dados, há uma limitação a ser 

considerada pelos designers. A limitação em causa é a seguinte: 
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Limitação número 8 

Sobre utilização de Ease in e Ease Out em função de limitação de middleware e STBs 

Se o middleware utilizado para implementar e correr a aplicação e sua respectiva interface for o MMR os 

designers devem evitar o uso do Ease in e Out (Cf. significado na secção 3.2.5.2 pág. 87) na animação dos 

elementos gráficos da interface. Com este middleware não é possível adicionar e controlar o Ease in e Out da 

animação de um elemento gráfico, sem que tal implique o uso de um Ad On de JavaScript, o que acarreta um 

maior peso no processamento de dados para a memória da STB, o que pode comprometer a fluidez de 

funcionamento da aplicação. 

Discutido nas seguintes secções: 3.2.5.2, pág. 87 | 3.2.5.9, pág. 96 
 

Caso não se coloque esta limitação, os dados recolhidos determinam que, em relação a transições entre páginas de 

interfaces, idealmente os designers considerem os seguintes PODs: 

 

POD número 68  

Sobre a utilização de transições animadas entre páginas  

É desejável a utilização de animação nas transições e passagens entre páginas diferentes de uma interface. Tal 

como defendido na revisão de literatura e observado em FT, com passagens imediatas ou abruptas corre-se o 

risco de, entre o momento em que a atenção do utilizador está no telecomando e o momento em que esta é 

redireccionada para o televisor (isto no caso dos utilizadores que intercalam o olhar entre telecomando e 

televisor), o utilizador sénior não ir a tempo de visualizar a reacção da aplicação à sua interacção com o 

telecomando, podendo, potencialmente, ficar desorientado. 

Discutido nas seguintes secções: 2.3.3.2, pág. 59 | 4.5.4, pág. 196 | 4.5.4.1, pág. 196  
 

POD número 69  

Sobre a velocidade das transições animadas entre páginas 

É desejável a utilização de transições animadas lentas — pelo menos entre 1.5 e 2 segundos — na passagem 

entre as várias páginas de conteúdos que compõem a interface de uma aplicação. Isto para que, entre o 

momento em que o olhar do utilizador está no telecomando e o momento em que este é redireccionado para o 

televisor, o utilizador vá a tempo de ver a transição a ocorrer no ecrã e compreender, pela visualização da 

transição, o resultado do seu input na aplicação. Por outro lado, uma vez que é expectável que os seniores, ao 

interagirem com uma interface por meio de um telecomando, precisem de primeiro olhar para o telecomando só 

depois olhando para o ecrã para verem a reacção da interface, tal sugere que a referida reacção seja 

relativamente lenta, pois a coordenação de movimentos deteriora-se e torna-se mais lenta com o 

envelhecimento.  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.9, pág. 45 | 4.5.2.2, pág. 158 | 4.5.4.1, pág. 196 
 

POD número 70  

Sobre a tipologia de transições entre páginas 

No que diz respeito à tipologia de transições entre páginas, este POD tem implicações a dois níveis (ver página seguinte): 
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a) É desejável a utilização de transições que forcem a interface a manter-se no centro do ecrã do televisor. Por 

exemplo, transições em que as páginas da interface se deslocam horizontalmente implicam movimento do 

centro do ecrã do televisor para a periferia do mesmo. Em FT alguns os participantes manifestaram preferir 

transições onde a animação se concentra no centro e não se desloca para os lados. Por outro lado, tal como 

descrito na revisão de literatura, com o envelhecimento há uma grande redução da amplitude do campo visual 

útil. O que também sugere que haja uma tendência para a concentração da interface e dos seus elementos no 

centro do ecrã do ecrã do televisor.  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.3, pág. 41 | 2.3.4.2, pág. 65 | 4.5.4.1, pág. 196 
 

b) Partindo-se, também, da anterior alínea e de opiniões manifestas por alguns participantes em FT, parece ser 

recomendável o uso de transições em que uma página nova abra e que feche por cima da primeira página. 
Discutido na seguinte secção: 4.5.4.1, pág. 196 

 

 

5.3.7. Ajudas de interacção 

No que diz respeito a ajudas de interacção foi detectada, para os cinco PODs descritos a seguir, uma divergência 

circunstancial com outro POD, que pode limitar a aplicabilidade dos mesmos, dependendo do número de áreas, 

funcionalidades e conteúdos intrínsecos a uma aplicação iTV. No POD em causa (POD número 40 pág. 221) é advogado que 

a interface deverá exibir, ao mesmo tempo, o menor número de elementos gráficos possíveis. Apenas os essenciais. 

Portanto, se com o respeito por estes cinco PODs, a interface ficar demasiado povoada por elementos gráficos, os 

designers deverão considerar, selectivamente, a não aplicação dos mesmos ou de alguns dos mesmos. Os PODs em 

causa são os seguintes: 

 

POD número 71  
Sobre a utilização de descrições  

É aconselhável a utilização de descrições sobre o funcionamento da interface e das suas funcionalidades. O 

típico medo de errar pode ser aliviado com o uso deste tipo de estratégia e, assim, minimizar-se a baixa 

proximidade e confiança que os seniores experimentam na sua relação com as TICs.  

Discutido na seguinte secção: 2.2.10, pág. 46   
 

POD número 72  
Sobre a utilização de instruções de controlo de funcionalidades 

Sempre que possível, é desejável que se forneçam, na interface, instruções sobre como controlar o volume dos 

sons da interface.  

Discutido na seguinte secção: 2.3.4.6, pág. 69  
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POD número 73  
Sobre utilização de descrições de ajuda 

A aplicação e a sua interface devem exibir ao utilizador as consequências das suas opções de interacção. 

Devem ser utilizadas "etiquetas" de ajuda com a descrição das implicações e consequências de o utilizador 

seleccionar um botão ou opção específicos  

O presente POD e os três seguintes encontram-se discutidos na seguinte secção: 2.3.3.4, pág. 61 
 

POD número 74  
Sobre descrições de passos de interacção 

É desejável que, quando uma tarefa de interacção e respectivos passos estão distribuídos por várias páginas, 

seja incluída uma pequena descrição do passo em si.  

 

POD número 75  
Sobre indicação de localização na interface ao utilizador 

É desejável dar-se ao utilizador claras indicações sobre a sua localização relativa dentro da aplicação.  

 

POD número 76  
Sobre a utilização de títulos informativos por páginas 

Sempre que possível deverá ser incluído em cada página da interface um título ilustrativo indicando a função ou 

propósito da mesma, da forma visualmente mais destacada possível.  

 

No entanto a investigação realizada sugere, para além dos anteriores, outros PODs relativos a ajudas de interacção que 

não são de aplicabilidade limitada (recorde-se que os anteriores são circunstancialmente limitados pelo POD número 40 

pág. 221) e que se considera que os designers deverão seguir. Estes são apresentados a seguir:   

 

POD número 77  
Primeiro POD sobre utilização de mensagens de confirmação 

No que diz respeito à utilização de mensagens de confirmação, este POD tem implicações a dois níveis: 

 

b) É aconselhável a utilização de mensagens de confirmação. Se, por um lado, a literatura revista indicia que o 

típico medo de errar pode ser aliviado com o uso deste tipo de estratégia, por outro lado, em FT, os participantes 

consideraram útil o uso deste tipo de mensagens, pelo menos para uma fase inicial de utilização de uma 

interface, afirmando que estes são um factor de reforço da sua confiança.  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.10, pág. 46 | 2.3.3.4, pág. 61 | 4.5.2.3, pág. 168 
 

a) É aconselhável que, quando terminada a execução de uma tarefa de interacção, seja exibida uma mensagem 

ao utilizador de confirmação desse mesmo término. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.3.4, pág. 61 
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POD número 78  
Sobre distribuição sequencial de páginas ligadas numa sequência 

É recomendável que sejam criadas formas de ligar a passagem entre uma página precedente e a página 

posterior de uma interface, principalmente quando uma mensagem, instrução ou tarefa de interacção se 

encontram divididas por várias páginas. Como possíveis estratégias de ligação a literatura consultada 

recomenda as seguintes: i) a inclusão de itens interactivos de avanço ou retrocesso entre páginas; ii) a 

numeração sequencial das páginas; iii) e a repetição da última frase da página anterior na página seguinte.   

Discutidos nas seguintes secções: 2.3.3.2, pág. 59 | 2.3.3.4, pág. 61 
 

POD número 79  
Sobre a utilização de mensagens de erro 

É recomendável que se ajude o utilizador a corrigir erros de interacção exibindo mensagens de erro com 

informação do tipo de erro cometido e das opções disponíveis para a sua correcção. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.3.4, pág. 61 

 

 

5.3.8. Funcionalidades de customização gráfica e funcional da interface 

No que diz respeito a funcionalidades de customização gráfica da interface foi detectado, para os PODs defendidos e 

descritos a seguir, uma divergência circunstancial com outro POD defendido na literatura, que pode limitar a aplicabilidade 

dos mesmos, dependendo do número de áreas, funcionalidades e conteúdos intrínsecos a uma aplicação iTV. No POD 

em causa (POD número 61 pág. 230) é advogado que uma interface para seniores, em termos estruturais, deverá ser 

simplificada procurando-se reduzir, não só mas também, o número de funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores. 

Portanto, se com o respeito pelos PODs seguintes, a interface ficar estruturalmente muito numerosa (algumas 

funcionalidades precisam de estar isoladas numa área específica, aumentando o número de áreas), os designers deverão 

considerar, selectivamente, a não aplicação dos mesmos ou de alguns dos mesmos. Os PODs em causa são os 

seguintes:  

 

POD número 80  
Sobre funcionalidades de customização 

É desejável que sejam disponibilizadas funcionalidades de customização da interface ao utilizador sénior.  

Discutido nas seguintes secções: 2.2.8, pág. 44 | 2.3.4.5, pág. 69 
 

POD número 81  
Sobre customização do corpo da tipografia 

É desejável que o utilizador possa customizar o corpo da tipografia, pelo menos para tamanhos maiores do que 

os que, por defeito, são exibidos pela interface.  

Discutido nas seguintes secções: 2.3.1.1, pág. 49 | 2.3.4.5, pág. 69 | 4.5.5.1, pág. 200  
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POD número 82

Sobre customização do peso da tipografia 

É desejável dar-se a possibilidade ao utilizador de este customizar o peso da tipografia, ou seja, de pelo menos 

ter a possibilidade de alterar o peso do texto de um peso Regular para um peso Bold. 

Discutido na seguinte secção: 2.3.4.5, pág. 69 
 

POD número 83  
Sobre customização do tamanho da iconografia 

É desejável a inclusão na interface uma funcionalidade de customização do tamanho da iconografia. Tal 

acautela, para alguns utilizadores seniores, os problemas levantados por uma eventual deterioração da visão e 

constitui-se, por isso, num factor de conforto acrescido. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.1.6, pág. 151 
 

POD número 84  
Sobre customização do grau de opacidade/transparência da interface 

É desejável a inclusão de uma funcionalidade de customização da transparência da interface. Deve, também, 

ser incluída a possibilidade de o utilizador optar por um grau de opacidade total. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.3.2, pág. 193 
 

POD número 85  
Sobre customização de taxa de ocupação da interface  

É desejável incluir na interface uma funcionalidade de customização da taxa de ocupação da mesma, pelo 

menos entre uma ocupação parcial e uma ocupação total do ecrã. 

O presente POD e o seguinte encontram-se discutidos na seguinte secção: 4.5.3.3, pág. 203 
 

POD número 86  
Sobre customização do alinhamento da interface no ecrã 

É desejável incluir na interface uma funcionalidade que permita ao utilizador escolher entre ter a interface 

alinhada/encostada aos lados ou centrada. 

 

POD número 87  
Sobre funcionalidade de activação/desactivação de mensagens de confirmação  

Eventualmente pode ser pertinente incluir uma funcionalidade de activação ou desactivação das mensagens de 

confirmação para que os utilizadores seniores, à medida que desenvolvam confiança, quer na aplicação, quer na 

sua capacidade de interacção, as possam desligar, caso, assim, o desejem. 

Discutido na seguinte secção: 4.5.2.3, pág. 168 
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POD número 88  
Sobre funcionalidade de controlo de volume da interface  

É desejável dar aos utilizadores seniores a possibilidade de controlar o volume dos sons utilizados na interface.  
Discutido na seguinte secção: 2.3.4.6, pág. 69 

 

 

5.4. Outros PODs 

5.4.1. Áudio 

POD número 89  
Sobre frequências sonoras  

É desejável que se utilizem sons com frequências abaixo dos 4000 Hz. Enquanto os jovens são capazes de 

ouvir sons com frequências até 15.000 Hz, os seniores, devido à Presbyacusia, vêm a audição ser afectada, 

especialmente nas frequências de sons mais altas. Segundo a literatura, sons com frequências acima das 4000 

Hz, podem já não ser de todo audíveis ou detectáveis. Por isso recomenda-se que este limite não seja 

ultrapassado.  
Discutido na seguinte secção: 2.2.2, pág. 40 

 

POD número 90  
Sobre utilização de vocalizações 

No caso de se utilizarem vocalizações devem-se utilizar vozes masculinas. As vozes femininas tendem a 

ultrapassar frequências acima dos 4000 Hz. Acresce que estas devem ser claras e isoladas de ruídos de fundo. 

Por fim recomenda-se que as vocalizações devem ter pausas no discurso.  
Discutido nas seguintes secções: 2.2.2, pág. 40 | 2.3.4.6, pág. 69 

 

POD número 91  
Sobre sons de aviso 

É desejável a utilização de sons de avisos ou alertas com reverberação. 

O presente POD, assim como os três PODs seguintes são discutidos na seguinte secção: 2.3.4.6, pág. 69 
 

POD número 92  
Sobre utilização de vozes 

Deve-se evitar a utilização de vozes sintetizadas. Este tipo de vozes não é natural para seniores. 

 

POD número 93  
Primeiro POD sobre volume de som 

De uma forma geral dever-se-á aumentar o volume dos sons utilizados na interface, mas sem exagerar.  
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POD número 94  

Segundo POD sobre volume de som 

Em alertas ou avisos sonoros o volume deverá ser, pelo menos, de 60 decibéis.  

 

 

5.4.2. Terminologias e linguagem 

POD número 95  

Sobre a tipologia e complexidade da linguagem 

No que diz respeito à tipologia e complexidade da linguagem, este POD tem implicações a dois níveis: 

 

a) É desejável que se evite o uso de gíria e jargão tecnológico. As dificuldades de compreensão relativamente 

ao jargão tecnológico e a típica iliteracia digital que caracteriza a maior parte dos seniores, sugerem que não se 

utilize este tipo de linguagem mas linguagem e terminologias com as quais os seniores estejam familiarizados e 

com as quais já se tenham confrontado ao longo da sua experiência de vida. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.10, pág. 46 | 2.3.4.7, pág. 71 
 

b) É desejável que se utilizem palavras comuns e correntes, tornar os termos e designações o mais literais 

possível, e utilizar mensagens curtas e de poucas palavras. Por outro lado, é também desejável que se evitem 

combinações de ideias no discurso utilizado.   
Discutido na seguinte secção: 2.3.4.7, pág. 71 

 

 

5.4.3. Design do Telecomando 

POD número 96  

Sobre a quantidade e tamanho de teclas no telecomando 

É desejável que se utilizem poucas teclas de telecomando e tornar essas teclas grandes para que se torne mais 

fácil de os seniores as premirem dadas as dificuldades de coordenação motora que alguns seniores exibem. 

Esta dificuldade resulta da redução da precisão de execução dos movimentos e da necessidade de se atenuar a 

dificuldade na descrição de movimentos digitais entre dois pontos. 

Discutido nas seguintes secções: 2.2.9, pág. 45 | 2.3.4.9, pág. 73 
 

POD número 97  

Sobre o espaço entre teclas no telecomando 

É desejável dar-se algum espaço entre as teclas do telecomando para se evitarem erros de interacção com as 

mesmas devido aos problemas de coordenação motora que alguns seniores exibem. 

O presente POD e os cinco seguintes encontram-se discutidos na seguinte secção: 2.3.4.9, pág. 73 
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POD número 98   
Sobre iconografia de telecomando 

É desejável que se crie iconografia para as teclas de telecomando que seja figurativa e que, no caso de uma 

acção, ilustre visualmente a execução dessa mesma acção. 

 

POD número 99  
Sobre número de funcionalidades disponíveis em telecomando 

É desejável que se reduza o número de funcionalidades e de botões disponíveis no telecomando ao essencial. 

 

POD número 100  
Sobre relação de contraste cromático entre texto e fundo do telecomando 

O texto escrito sobre o comando deverá contrastar, cromaticamente, o mais possível com o fundo, de 

preferência numa relação de polaridade em que o fundo é escuro e o texto é claro. 

 

POD número 101  
Sobre cor de teclas de telecomando 

As teclas, à semelhança do texto, deverão contrastar, cromaticamente, o mais possível com o fundo do 

telecomando. 

 

POD número 102  
Sobre formas das teclas de telecomando 

Utilizar diferentes formas nas teclas para ajudar a diferenciar funcionalidades. 

 

 

5.4.4. Design de funcionalidades 

POD número 103  
Sobre design de funcionalidades da interface 

Sempre que possível é desejável isolar funcionalidades que podem funcionar sozinhas e independentemente da 

restante interface numa janela própria. Funcionalidades como, por exemplo, fazer uma chamada através de uma 

aplicação de iTV ou ainda um Chat, são funcionalidades que podem estar activas ou serem usadas sem a 

restante interface e as restantes funcionalidades/conteúdos estarem ao mesmo tempo exibidos no ecrã. Esta 

estratégia reduz substancialmente o volume de dados a serem geridos pela memória da STB o que 

naturalmente torna o seu funcionamento mais fluido e eficaz. No entanto, a aplicação do presente POD está 

circunscrita aos casos em as STBs adoptadas para a gestão dos dados necessários, à exibição da interface em 

televisor, tiverem memórias com capacidades de processamento de dados parcas. 
Discutido na seguinte secção: 3.2.5.8, pág. 96  
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5.4.5. Input de texto 

POD número 104  
Sobre modo de input de texto 

É desejável que, para utilizadores seniores, se evite a utilização de teclados virtuais como modo de input de 

texto. Estes implicam passos de validação de opções com um OK no telecomando, passo de que muito 

frequentemente os seniores se esquecem. Ao invés, uma possibilidade para input de dados, é a utilização de 

listas de dados e opções predeterminadas, por entre as quais os utilizadores seniores possam escolher, para 

não terem de escrever texto, letra a letra, utilizando como modo de input o telecomando. 
Discutido na seguinte secção: 4.5.2.1, pág. 158  
 

 

5.5. Recomendações para recolha de dados com seniores portugueses 

No decurso do FT (realizado e descrito a partir da secção 4 pág. 118), foram encontradas no terreno algumas dificuldades 

operativas cuja descoberta e descrição se considera relevante para a constituição de um pequeno conjunto de 

recomendações a ter em consideração em futuros trabalhos de investigação dependentes de amostras de participantes 

seniores portugueses. Assim sendo, apresentam-se as dificuldades operativas (Dif.) sentidas durante a recolha de dados 

seguidas das respectivas recomendações para que estas sejam evitadas. 

 

Dif. número 1 
Disponibilidade limitada por uma vida quotidiana activa 

Ao contrário do que inicialmente se antevia, uma vez que a maior parte dos participantes recrutados eram 

maioritariamente reformados, estes caracterizavam-se por terem uma vida quotidiana muito activa e repleta de 

responsabilidades e compromissos. Este tipo de vida activa, traduzia-se em responsabilidades e compromissos 

como, por exemplo, os seguintes:  

• Ter de ir levar e buscar os netos à escola;  

• Ter de preparar o almoço ou o jantar para os filhos e netos;  

• Tratar do quintal;  

• A participação em grupos de actividades lúdicas e desportivas promovidas pela Câmara Municipal 

local;  

• A ida a consultas médicas frequentes e realização de exames. 

 

Apesar do tipo de quotidiano descrito não ter impedido a realização do FT, este dificultou consideravelmente a 

regularidade desejada para a realização das sessões individuais de recolha de dados, pois nem sempre a 

disponibilidade dos participantes era coincidente com as necessidades de calendário e horário do investigador. 

Tal originou, por diversas vezes, telefonemas, por parte de alguns participantes, com pedidos de adiamento das 

sessões combinadas para outra data e hora. Tal implicava alterações de datas e horas já acordadas com outros 

participantes e dificultava, assim, o processo obrigando o investigador a renegociar novas datas e horas com os 

primeiros. 
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Recomendação para a Dif. número 1 
Perante esta disponibilidade limitada e flutuável considera-se conveniente que, em futuros trabalhos de 

investigação como este, esteja previsto um periodo particularmente alargado de tempo para a coleta de dados. 

Este tipo de disponibilidade flutuável acarreta imprevistos acrescidos, o que pode tornar o processo de recolha 

de dados muito mais lento do que o inicialmente calculado ou previsto.  

 

Dif. número 2 
Pouco tempo disponível por sessão 

Outra dificuldade operativa encontrada no terreno esteve, também, relacionada com a disponibilidade dos 

participantes. Foi possível encontrar participantes que (re)queriam imensa atenção e que conversavam, 

calmamente, sobre os mais diversos temas, que não sobre a avaliação aqui em causa; e outros que, pelos 

compromissos e afazeres que acumulavam, perguntavam imediatamente quanto tempo é que a sessão iria 

demorar.  

 

Outro factor que influenciou, negativamente, na disponibilidade de tempo por sessão, esteve relacionado com a 

paciênca pessoal de cada participante para se manter focado, atento e com vontade de participar. Nas primeiras 

sessões individuais realizadas, o investigador apercebeu-se de que seria mais productivo tornar as sessões 

mais curtas, pois, ao fim de sensivelmente 45 minutos, os participantes começavam a procurar outros temas de 

conversa que não os relacionados com os testes e avaliações em curso. Nas sessões seguintes optou-se por 

dividir o número de testes a realizar por sessão por um maior número de sessões. O que se observou é que a 

dispersão dos participantes era menor (embora ainda ocorrese) quando a sessão era mais curta e célere.  

 

Recomendação para a Dif. número 2 
A partir destas observações infere-se que será mais aconselhável não fazer sessões de testes e avaliações 

longas. Os comportamentos observados sugerem que sessões curtas e com poucos testes por sessão saturam 

menos os participantes tornando-as mais produtivas e interessantes, quer para os participantes quer para o 

investigador.  

 

Dif. número 3 
Instrumentos de recolha de dados 

Outra dificuldade operativa, com que o investigador se confrontou, esteve relacionada com a obtenção de 

respostas dos participantes quando lhes eram colocadas questões durante o FT. Uma vez que algumas das 

questões colocadas eram de resposta aberta (como, por exemplo na avaliação do grau de iconicidade da 

iconogafia - Cf. secção 4.5.1.1 pág. 136), os participantes nem sempre conseguiam dar respostas concretas. 

Principalmente quando lhes eram perguntadas justificações para as preferências ou opções declaradas. O 

investigador tinha muitas vezes que estimular os participantes com perguntas complementares para conseguir 

obter uma resposta ou estimular a algum debate de ideias das quais fosse possível extrair dados. No entanto, 

quando eram colocadas perguntas de resposta fechada, apesar de também se pedirem justificações, os 

participantes muito mais rápida e facilmente forneciam uma resposta e mais espontâneamente discutiam com o 

investigador as suas opções.   
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Recomendação para a Dif. número 3 
Tal sugere que, em termos de instrumentos de recolha de dados e formatação de questionários, se utilizem mais 

questões de resposta fechada do que de resposta aberta com este tipo de utilizadores. Tal não invalida que o 

investigador não deva reservar alguma forma de apontar e registar os dados que podem surgir após o 

participante ter apresentado uma resposta. É, aliás, importante que o investigador não se detenha ou fique 

satisfeito com uma resposta onde o participante escolhe uma das opções de resposta fornecidas. Geralmente os 

dados (qualitativos) mais interessantes podem ser revelados depois da opção declarada com alguma justificação 

que o participante espontâneamente discuta.  

 

Dif. número 4 
A necessidade de falar e conversar 

Não tendo sido uma característica transversal a todos os participantes envolvidos no FT, a necessidade de falar, 

conversar e de conviver foi uma dificuldade com que o investigador teve de lidar. No caso de dois dos 

participantes recrutados esta necessidade, de falar e conviver, mesmo depois do final de cada sessão, era 

particularmente acentuada. Tal característica criou, por vezes, atrasos que, não tendo sido intencionais, 

determinavam também o adiamento para outra altura, que não imediatamente a seguir, de testes com outros 

participantes. Um dos referidos participantes fazia mesmo questão de que o investigador o acompanhasse até 

ao seu quintal para "lhe colher alguma coisinha para levar". Noutra das sessões, com o mesmo participante, este, 

tendo tido recentemente obras na sua habitação, fez questão de mostrar ao investigador todas as alterações 

realizadas divisão a divisão. Naturalmente que a visita a todos os pormenores alterados se traduziram num 

periodo de tempo muito alongado. 

 

Uma das formas que o investigador encontrou de, subtilmente contrariar estes atrasos provocados pela 

necessidade de conversar do participante em causa, sem ferir a susceptibilidade e orgulho do mesmo, passou 

por uma estratégia muito simples. No momento em que o investigador o contactava telefonicamente para 

combinar uma data e hora para realizar uma sessão de testes, imediatamente o informava de que, a seguir à 

sua sessão, teria de rapidamente deslocar-se a casa de outro participante, com quem havia marcado uma hora 

para realizar o mesmo teste. Este aviso surtia o efeito desejado pois, a partir desta menção, era o próprio 

participante que dizia "é melhor ires porque já são 3:30 e tens de lá estar às 4:00".  

 

Recomendação para Dif. número 4 
A estratégia decrita, e utilizada pelo investigador para atenuar o delay temporal provocado pela necessidade de 

conversar do participante em causa, sugere que, em primeiro lugar e em circunstâncias semelhantes, mesmo 

que haja um tempo previsto para a realização dos testes, em relação a esse mesmo tempo ou período o 

investigador contemple um acréscimo de, pelo menos, meia hora. Em segundo lugar sugere que, para se 

minimizarem atrasos que causem problemas acrescidos de gestão de tempo e de calendário, se informe 

previamente os próprios participantes da agenda de trabalho programado para que estes compreendam a 

necessidade de alguma celeridade no processo.   
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Dif. número 5 
Periodos religiosos com culto associado 

Uma última dificuldade operativa com que o investigador se confrontou, na marcação de datas e horas de 

sessões individuais de testes com os participantes, relacionou-se com o facto de o período durante o qual 

decorreu o FT atravessar uma semana de grande importância religiosa para a quase totalidade dos participantes 

recrutados. A semana em causa foi a semana da Páscoa, semana durante a qual foi impossível agendar 

qualquer tipo de sessão individual de testes, uma vez que é durante esta semana que este tipo de participantes 

enceta os preparativos para o respectivo culto religioso. Esta preparação envolve tarefas essencialmente 

domésticas como, por exemplo, a limpeza da casa, a reparação de jardins e quintais, entre outras, o que 

comprometia por completo a disponibilidade dos mesmos para fazer qualquer tipo de sessão individual de testes 

durante a semana em causa. 

 

Recomendação para Dif. número 5 
Tal sugere que, em termos de planificação e preparação do calendário de um conjunto de testes, dos quais 

dependam participantes com este tipo de características, é conveniente que o período escolhido para o efeito 

não atravesse nenhuma temporada de importância religiosa para os participantes. Caso contrário, apesar de 

não comprometer a realização dos testes, pode provocar atrasos que dificultam o normal curso e fluidez de 

avaliações, desta natureza, e encurtar o periodo de tempo de disponível para se efectuarem as avaliações 

pretendidas. 

 

Terminado que está a apresentação ao leitor do Manual de PODs, resultante de toda a investigação realizada,  

prossegue-se para o capítulo seguinte, dedicado essencialmente à descrição das conclusões e pensamentos finais do 

investigador relativamente, quer ao estudo realizado, quer a estudos posteriores que se venham a realizar relativamente a 

problemas similares ao questionado e investigado na presente tese.    
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6.1. Conclusões gerais 

A presente tese resultou de um percurso de investigação desenvolvido em torno da busca de respostas para a seguinte 

questão:  

Quais os princípios, ao nível gráfico e de interacção, que o Design de interfaces para aplicações iTV deve seguir, 

por forma a que as suas interfaces se adeqúem mais eficazmente aos requisitos especiais que caracterizam os 

utilizadores seniores portugueses?  

 

Importa aqui, resumir, globalmente, o percurso de investigação, o qual começou por uma extensa revisão de literatura, 

incidindo em investigadores de referência que abordam o tema do Design de interfaces digitais, para seniores, nas suas 

mais diversas tipologias. Pretendeu-se averiguar se havia conhecimento científico disponível que contribuísse para 

responder à questão de arranque a que o investigador se propôs investigar. Com esta revisão de literatura verificou-se 

que: i) há já dados/PODs consideráveis na literatura consultada que respondem a aspectos particulares da questão de 

arranque, pois são comuns à tipologia de interface em estudo; ii) as abordagens consultadas concentram-se, 

essencialmente, nos factores ou dimensões humanas do problema — o envelhecimento humano.  

 

Dirigiu-se, a seguir, a investigação para o estudo de factores que se considera que também fazem parte do problema e 

são indissociáveis do mesmo, mas que não haviam sido considerados nas abordagens já existentes na literatura. Esses 

factores são: i) as limitações impostas pelo suporte de exibição da interface - o televisor; ii) as limitações impostas, quer 

pelo middleware de authoring da interface, quer pela memória do hardware responsável pela gestão da exibição da 

interface no televisor - STB; iii) e a convivência da interface com os elementos gráficos da emissão televisiva.   

 

Pretendia-se, com o estudo destes factores adicionais, verificar se as condicionantes que lhes estão associadas poderiam 

interferir mutuamente e se limitariam a aplicabilidade dos Princípios defendidos, tanto na literatura revista como nos 

sugeridos pelos dados recolhidos no FT realizado à interface da aplicação iNeighbour TV, realizada no decurso do trajecto 

de investigação.  

 

Do todo o percurso e trabalho de investigação realizado foram retiradas as seguintes conclusões gerais: 

• De uma forma geral verificou-se que o Design de interfaces para seniores ultrapassa o estrito âmbito da 

definição do grafismo dessa interface. Ainda que incluindo, obviamente, esta componente, uma abordagem mais 

rica e completa ao problema inclui a componente de interacção. O Design de interfaces é, também, o design de 

toda a experiência de interacção que o utilizador experimenta com a interface.  

 

• Num plano ideal, e no que diz respeito à componente de interacção de uma interface iTV, verificou-se que 

adequar o Design deste tipo de interfaces às necessidades e características dos seniores portugueses deverá 

obedecer essencialmente a um princípio global: o princípio da simplificação. A população sénior portuguesa, 

principalmente os que são digitalmente iliterados — a clara maioria (Cf. secção 1.7.6 pág. 23) —, beneficia 

amplamente de interfaces que sejam, na sua componente de interacção, simplificadas ao máximo. Tal passa, 

por exemplo, por: reduzir ao essencial o número de passos de interacção necessários para navegar entre áreas 

e para encontrar conteúdos ou funcionalidades disponibilizadas pela aplicação; reduzir o número de áreas que 

compõem a interface e aplicação; reduzir a profundidade da árvore de menu e reduzir o número de estados de 
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um elemento interactivo. Estas são estratégias que contribuem para minimizar os esforços cognitivos 

relacionados com a memória de curto prazo — tipicamente fragilizada com o envelhecimento (Cf. secção 2.2.5.1 

pág. 42) — necessários à interacção eficiente e confortável com este tipo de interfaces. Fazer o contrário pode 

criar frustração, desorientação e incapacidade/dificuldade de interacção autónoma com uma interface iTV, 

impedindo, assim, os seniores de beneficiarem destes produtos.  

 

A máxima de Mies Van der Rohe, "Less is more", encontra aqui um terreno de aplicação. In iTV interface Design 

for seniors, less will almost always be more.   

 

• No que diz respeito à componente gráfica, com excepção do Design da iconografia, também o Princípio da 

simplificação deverá ser aplicado: reduzir, ao essencial, o número de elementos gráficos e de informação escrita 

exibidos ao mesmo tempo numa página; e reduzir ao mínimo o número de elementos gráficos destacados. Isto 

minimiza o esforço cognitivo necessário, quer à localização na interface dos itens ou conteúdos pretendidos 

(pois diminui a dispersão da atenção/olhar), quer à distinção na interface entre itens interactivos seleccionados e 

não seleccionados. Aliás, o respeito por esta máxima de redução, do número de elementos exibidos por página, 

beneficia outra necessidade associada ao Design de interfaces para este público: a necessidade de exibir todos 

os elementos gráficos/interactivos e a tipografia em tamanhos grandes (Cf. secções 2.2.3 pág. 41, 2.3.1.1 pág. 49, 

4.5.1.6 pág. 151 e 4.5.5 pág. 199) por forma a garantir a legibilidade dos mesmos em circunstâncias em que, por um 

lado, o visionamento ocorre a uma distância grande do televisor e, por outro lado, a população sénior 

tipicamente padece de problemas sensoriais associados à visão (Cf. secções 2.2.3 pág. 41 e 4.4.4.1 pág. 131). 

Acresce que esta redução do número de elementos gráficos exibidos por página é, também, benéfica para o 

funcionamento fluido de STBs com capacidades de memória que são tipicamente limitadas (Cf. secção 3.2.5.4 

pág. 88). 

 

Portanto, se "less is more", no contexto do Design de interfaces iTV para seniores, a investigação realizada 

sugere que less and bigger is even more and better.    

 

• Ainda dentro da componente gráfica, e em particular relativamente ao Design da iconografia, ao contrário do 

advogado anteriormente, a propósito das componentes gráfica e de interacção, para este tipo de público não 

deverá ser aplicado à iconografia o princípio da simplificação. Aliás a simplificação gráfica que caracterizava a 

iconografia de menu desenvolvida para a aplicação iNeighbour TV, testada em FT, revelou-se pouco eficaz para 

os participantes na comunicação dos conceitos que os ícones deveriam representar (Cf. secção 4.5.1.1 pág. 136) - 

principalmente porque as representações visuais, pelo enorme grau de simplificação e minimalismo formal, 

resultavam para os mesmos em representações dúbias, que tanto se podiam referir ao conceito e significado 

para que tinham inicialmente sido pensados, como a outro objecto ou acção completamente diferentes das 

pretendidas. Para seniores, quanto mais literal for a representação visual/gráfica, quanto mais detalhe formal 

esta tiver, quanto mais figurativa; quanto mais um ícone representar formalmente uma acção quando o 

significado pretendido se refere à execução dessa mesma acção; maior será a eficácia do mesmo para esta 

camada da população. A utilização de convenções culturais, com que estes estejam familiarizados, se bem que 

não seja uma garantia total de eficácia, pode ajudar este tipo de utilizador a identificar o seu significado. No 
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entanto, tal não dispensa o uso de menções escritas ao significado das iconografias. Portanto, no que diz 

respeito à iconografia, More is better and safer. Quanto menos abstractas e mais formalmente detalhadas as 

iconografias, melhor.         

 

• Partindo-se do objectivo de confrontar mutuamente o que era defendido na literatura revista com as limitações 

impostas ao Design de interfaces iTV: i) pelo software de authoring (middleware) de interfaces iTV mais 

relevante no mercado; ii) pelo hardware (STBs) de gestão da exibição da interface no televisor; iii) pelo televisor; 

iv) pelos elementos gráficos da emissão televisiva; v) e pelos dados recolhidos em FT; o que se pôde verificar é 

que, globalmente, foram encontradas as seguintes divergências pontuais: Sendo-se um pouco mais específico 

quanto às divergências detectadas e elencando-se as mais determinantes, considerem-se as seguintes: 

o Na literatura, diferentes autores defendem, conflituosamente, diferentes valores mínimos de tamanho 

de tipografia para que esta seja legível para seniores. Para adensar a divergência, o levantamento das 

limitações do middleware/software de authoring revelou que este só permite a implementação na 

interface de um valor máximo (29 pts), o qual é inferior ao valor mínimo defendido por, pelo menos, um 

dos autores consultados na literatura (Nunes et al, 2012). Para adensar ainda mais o problema, os 

valores verificados em FT também não são confluentes com a literatura; 

o Na literatura defende-se que, relativamente aos passos de selecção e activação de um item interactivo 

na interface, estes dois passos devem ser separados em dois passos distintos. No entanto, as 

observações realizadas em FT sugerem que com seniores, o procedimento é mais eficaz se os passos 

de selecção e activação de um item interactivo for acumulada num único e mesmo passo; 

o Na literatura defende-se o não uso de cores como o azul e o verde. No entanto, em FT, os testes 

realizados não corroboraram o problema relativo a estas cores, antes revelaram problemas com cores 

como o castanho, laranja e o amarelo. O verde e o azul (testados em duas versões e em três variantes 

lumínicas cada) só apresentaram problemas nas versões lumínicas mais escuras sobre fundo branco. 

Sobre fundo preto, os problemas quase se dissipam;  

o No FT e na literatura verificou-se que é desejável acrescentar, para diferenciar entre estados de um 

item interactivo, um elemento gráfico acrescido no estado em focus que não exista no estado sem 

focus. Mas no levantamento das limitações do middleware e do hardware verificou-se que isso é 

pouco desejável, pois implica a utilização de duas imagens diferentes para criar essa mesma 

diferença: pois acresce peso para a memória da STB e pode comprometer o seu funcionamento, ainda 

mais considerando-se que o número de itens interactivos exibidos ao mesmo tempo numa interface 

podem ser muitos. A única excepção a esta divergência é se o elemento acrescido for um elemento 

disponível no SDK do middleware (como setas). No entanto, tais elementos são de customização 

gráfica limitada;  

o Relativamente à iconografia, no FT e na literatura verificou-se que: i) se devem evitar representações 

visuais minimalistas e estilizadas; ii) se deve representar acções no ícone quando o significado do 

ícone se referir a uma acção; iii) se deve evitar representações que possam, em si, veicular vários 

significados ou objectos diferentes; iv) se deve utilizar representações figurativas em detrimento das 

abstractas. No entanto, as limitações de resolução e de espaço disponível em ecrã podem, 

dependendo do número de itens exibidos simultaneamente por página, comprometer a aplicação 
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destes PODs. Primeiro, porque o espaço e resolução dos televisores CRT — tipologia adoptada por 

seniores portugueses (Cf. secção 3.3.1 pág. 98) são limitados. Segundo, porque se os itens interactivos 

que usam ícones exibidos ao mesmo tempo por página forem numerosos, restará pouco espaço e 

cada vez menos píxeis para descrever visualmente as formas de cada ícone. Portanto, tal forçará a 

que haja um maior grau de minimalismo formal e de descrição de menos detalhe formal/visual, como 

aconteceu com a iconografia do iNeighbour TV.       

 

• Mais do que divergências que inviabilizem ou que coloquem mutuamente em causa a aplicação de um 

determinado POD, foram detectadas limitações, principalmente à liberdade criativa dos designers de interfaces 

ditadas pelo middleware e hardware, pelos televisores e pela emissão televisiva. Estas devem ser consideradas 

quando se desenvolve uma interface para um público sénior. Tal denuncia e evidencia a necessidade de os 

designers estarem conscientes destes factores, sob pena de conceberem interfaces que não sejam 

tecnicamente implementáveis em termos gráficos e interactivos; e que, do ponto de vista funcional, possam 

comprometer a performance e fluidez de funcionamento de uma aplicação iTV.     

 

No que diz respeito às limitações do middleware e do hardware, as possibilidades limitadas de customização 

gráfica e cinética, disponíveis nativamente no middleware, combinadas com as parcas capacidades da memória 

das STBs para processamento de dados, condicionam, nesta perspectiva, as possibilidades criativas dos 

designers de interfaces iTV. Elencando-se as limitações mais importantes e significativas, verificou-se que estas 

resumem-se às seguintes: 

o Limitações de edição tipográfica ao nível dos tamanhos (intervalos máximo e mínimo limitados), ao 

nível das fontes (limitada à fonte Segoe TV) e ao nível da entrelinha de texto (não editável); 

o Limitações de edição e customização gráfica ao nível formal. A edição dos elementos gráficos é 

limitada a formas com cantos rectos; 

o Limitação do número de elementos gráficos e interactivos graficamente customizados; 

o Limitação do número de elementos gráficos e interactivos exibidos por página ao mesmo tempo;  

o Limitações de sinalização gráfica do estado de itens interactivos, ao nível da diferenciação visual entre 

os seus estados. Se não forem utilizados os recursos disponibilizados pelo middleware, que são em si 

muito limitados na sua customização gráfica, é desejável encontrar soluções de diferenciação entre 

estados que utilizem variações, por exemplo de opacidade, de apenas uma imagem bitmap. Utilizar 

mais do que uma imagem para diferenciar entre estados de itens interactivos sobrecarrega 

demasiadamente a memória da STB;  

o Limitações na customização das transições animadas entre páginas, ao nível do uso de acelerações e 

desacelerações do movimento (o middleware não permite, sem recurso a JavaScript — pesado para a 

memória das STBs — a implementação destes comportamentos); 

o Limitações de customização do movimento e animação de elementos interactivos de menu ao nível da 

sua velocidade de deslocação (não editável), orientação (só horizontal) e aceleração/desaceleração 

(não editável).        
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Já no que diz respeito às limitações do televisor relacionadas com: i) a tecnologia de formação de imagens em 

televisores CRT; ii) o comportamento da cor em televisores CRT; iii) e a resolução/formato dos televisores CRT; 

estas condicionam igualmente (ainda que neste caso só graficamente) as possibilidades criativas dos designers 

de interfaces iTV. Estas limitações têm implicações para a liberdade criativa dos designers, essencialmente ao 

nível do uso da cor, ao nível do tamanho dos elementos gráficos e ao nível do espaço disponível em ecrã para a 

integração da interface. Elencando-se as mais importantes e generalistas, as restrições resumem-se à não 

utilização: 

o de cores situadas fora do intervalo cromático designado de Broadcast Safe Colors; 

o de elementos gráficos com detalhe muito pequeno, como formas pequenas intrincadas ou linhas com 

espessuras demasiado finas - o que é também aplicável a tipografias com pesos baixos como os 

pesos light ou ultra-light;  

o da totalidade do espaço do ecrã do televisor, o que implica respeitar as margens de segurança (safe 

margins). 

 

Por fim, no que diz respeito às limitações impostas pela emissão televisiva que se relacionam com os elementos 

gráficos que tipicamente a povoam (como logótipos de estação, oráculos e a legendagem de programação de 

língua estrangeira), verificou-se que também estas podem impor restrições de espaço e resolução disponível 

para integrar a interface no ecrã. Estes elementos gráficos da emissão televisiva ocupam, geralmente, posições 

muito específicas dentro do espaço do ecrã. Tal permite determinar áreas de segurança onde a interface pode 

ser integrada e ser exibida simultaneamente com estes elementos, sem sobreposições e sem oclusão dos 

mesmos. No entanto, estes condicionalismos da emissão televisiva são de natureza circunstancial. Devem ser 

considerados, apenas, em situações em que a interface se sobreponha parcialmente à emissão televisiva. Em 

soluções em que se opte por uma ocupação total do ecrã pela interface, estas limitações não são, naturalmente, 

aplicáveis.      

 

6.2. Limitações do estudo realizado 

O estudo e investigação realizada revestiu-se de diversas limitações que condicionaram os resultados obtidos. Portanto, 

importa aqui esclarecer em que consistem estas limitações e de que forma influenciaram o desenvolvimento da 

investigação trilhada.   

 

:: Limitação do número de ligações ITV disponíveis para o estudo 

Apesar da avaliação da interface (na sua dimensão gráfica e interactiva) ter sido realizada em ambiente de FT, com todas 

as vantagens daí inerentes (nomeadamente as relacionadas com o facto dos participantes testarem um sistema no seu 

contexto residencial), a dimensão da amostra de participantes foi, manifestamente, pequena. Este facto deveu-se, 

maioritariamente, ao número de ligações ITV que foi disponibilizada gratuitamente pela Meo - Portugal Telecom, ao 

projecto iNeighbour TV, para a realização do FT. Uma vez que este projecto precisava também de ligações para o seu 

próprio FT (o qual foi realizado em Aveiro com objectivos, essencialmente, orientados à avaliação das funcionalidades da 

aplicação e à sua integração nas rotinas diárias dos seniores), apenas se pode disponibilizar, à presente investigação, 4 

ligações ITV, o que limitou o tamanho da amostra a um número total de 8 participantes, organizados por 4 casais. A opção 
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de organizar a amostra por casais de seniores foi uma das formas que se encontrou de rentabilizar o número de ligações 

disponíveis para o estudo, as quais eram manifestamente poucas. No entanto, apesar de se ter contado com uma 

tipologia de amostra por conveniência (Carmo & Ferreira, 2008) e, como tal, os resultados obtidos não serem totalmente 

generalizáveis, o facto de, por um lado, se ter realizado uma avaliação sem os constrangimentos e limitações impostas por 

um cenário laboratorial e, por outro, se ter ultrapassado o mítico número de cinco participantes que, segundo Nielsen 

(2000), permite detectar os principais problemas de usabilidade, considera-se que as conclusões obtidas constituem um 

legado científico relevante. 

  

:: Impossibilidade de validar ou refutar todos os PODs defendidos na literatura 

Embora fosse da vontade inicial, do investigador, validar ou refutar todos ou a maioria dos PODs defendidos na literatura, 

tal não se verificou possível. Esta impossibilidade esteve relacionada, em primeiro lugar, com a pequena janela temporal 

disponível para realizar o FT com a aplicação iNeighbour TV no domicílio dos participantes. Com o pouco tempo 

disponível para o FT (5 semanas) optou-se por avaliar o que se considerava prioritário, como, entre outros aspectos, a 

"avaliação da expectativa de deslocação/percurso do focus mediante interacção com o telecomando" (Cf. secção 4.5.2.4 

pág. 169) e a "avaliação da sinalização visual da localização do focus" (Cf. secção 4.5.2.5 pág. 176). Em segundo lugar a 

referida impossibilidade também se deveu às características estruturais da interface da aplicação iNeighbour TV. Recorde-

se que, quando o investigador foi alocado ao grupo de investigação Social iTV, já a maior parte da interface havia sido 

desenhada por outro elemento do projecto iNeighbour TV. O investigador acabou por só poder intervir ao nível da 

iconografia utilizada na interface, uma vez que alterações estruturais de fundo (por exemplo mudar a orientação da 

interface, mudar a tipologia de transições entre páginas, mudar a estrutura de navegação, etc) se afigurava para os 

developers do projecto, impossível e inexequível. Portanto, não obstante o elevado contributo que consistiu em avaliar a 

interface de uma aplicação especificamente pensada para seniores portugueses, a validação ou refutação dos PODs 

defendidos na literatura dependeu das características desta mesma interface. Assim, os PODs que, na sua total extensão, 

não foram possíveis de validar ou refutar compreenderam as seguintes componentes e variáveis das interfaces iTV: tipo 

de fonte mais apropriada para seniores, relação com o fundo e mancha da tipografia, as ajudas de interacção e sua 

tipologia, esquemas de interacção, localização dos elementos gráficos da interface no ecrã do televisor, a complexidade 

gráfica da interface, o uso de áudio e linguagem ou terminologias mais apropriadas para seniores. 

 

6.3. Pistas de investigação futura 

Em FT observou-se que há indivíduos da população sénior que apresentam dificuldades de interacção e de navegação 

com aplicações iTV, principalmente devido ao modo de interacção entre o utilizador e a interface que, no caso de uma 

aplicação desta tipologia, é mediada pelo uso de um telecomando físico. Associado a estas dificuldades observaram-se 

comportamentos que, em conjugação com diversos factores relacionados com o envelhecimento, causaram desorientação 

na interacção destes indivíduos com esta tipologia de interface. O primeiro comportamento resume-se à fixação constante 

do olhar (foco de atenção do utilizador) no telecomando em detrimento do desvio/actualização do olhar para o televisor, de 

modo a visualizar a reacção da aplicação à interacção do utilizador com a mesma. O segundo consiste no intercalar, 

constante, do olhar entre o televisor e o telecomando, que alguns seniores executam para se certificarem que estão a 

premir a tecla correcta ou pretendida. 
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No presente trabalho de investigação é proposto que o uso de transições lentas, quer na passagem do focus de um item 

para outro, quer na passagem/transição entre páginas da interface, pode ajudar a minimizar a desorientação que este 

público experimenta na interacção por, no caso do segundo comportamento descrito, não ir a tempo de visualizar a 

transição entre uma página e outra. No entanto, esta estratégia não é suficiente para resolver o problema imposto pelo 

primeiro comportamento descrito: ou seja, a fixação do olhar no telecomando em detrimento do televisor. Neste contexto 

considera-se pertinente e desejável que, futuramente, se estudem estratégias de resgate da atenção ou foco visual destes 

utilizadores do telecomando para o televisor. Estas estratégias poderão passar pelo uso de estímulos sensoriais 

acrescidos como, por exemplo, a utilização de um sinal sonoro emitido pelo televisor, quer quando o utilizador prime uma 

tecla, quer quando ocorre uma transição, entre páginas da interface - ou mesmo pela utilização de vocalizações que 

narrem, com áudio, o que vai acontecer na interface depois de o utilizador premir uma tecla com que selecciona uma 

opção exibida em televisor.   

 

Outra possibilidade seria estudar uma abordagem mais radical baseada na eliminação do telecomando enquanto 

dispositivo de input e interacção com a interface. Este campo de investigação, passa por substituir este dispositivo por um 

sistema de detecção de movimento que seria utilizado para controlar gestualmente a interface no televisor. Desta forma 

eliminar-se-ia a necessidade que alguns seniores exibem em olhar para o telecomando quando interagem com uma 

interface exibida em televisor, utilizando este dispositivo, eliminando, potencialmente, as dificuldades de interacção que 

daí advém. Tal não significa que, com as duas anteriores estratégias, não se coloquem outros problemas ou dificuldades 

de interacção com seniores inerentes a estes paradigmas de interacção e navegação. Mas estudar o potencial aberto por 

estes novos recursos tecnológicos, no contexto dos seniores, afigura-se como um terreno de exploração científica profícuo 

e pertinente.       

 

Outra via de investigação, que se considera que valerá a pena encetar, diz respeito a sistemas de input de texto no 

televisor. Em FT o modelo de input ou escrita de texto baseava-se num teclado virtual onde, com o telecomando, os 

participantes tinham de escrever letra a letra o texto pretendido e validar cada letra com o OK. Era precisamente este 

passo do OK que era frequentemente esquecido, o que cumulativamente com o comportamento saltitante do olhar entre o 

telecomando e o televisor, redundava em desorientação e uma considerável demora da escrita de uma simples palavra. 

Estas observações reforçam a necessidade do estudo de um modo de input de texto onde: i) se elimine o passo de 

validação da escolha de uma letra com o OK; ii) se elimine o uso do telecomando como modo de input do texto. Ora uma 

forma que aqui se sugere, que cumpre os referidos requisitos e que se pode constituir como um rumo de investigação 

futuro com potencial de contribuição científica, poderá, potencialmente, passar pelo estudo e desenvolvimento de um 

sistema baseado em tecnologias de reconhecimento de voz em que o utilizador introduz texto em televisor vocalizando-o. 

Haverá, certamente, outras possibilidades e hipóteses a considerar. Mas esta parece uma via de investigação viável uma 

vez que o telecomando, enquanto modo e modelo de input de texto, não parece ser o mais adequado para este tipo de 

utilizador. 

 

Os rumos de investigação propostos, com base em tecnologias de reconhecimento de voz e em tecnologias baseadas em 

reconhecimento de movimento/gestualidade, não são, de todo, inocentes. Muito recentemente, alguns fabricantes de 

televisores, lançaram no mercado produtos que, apesar de nos próximos anos não serem financeiramente acessíveis à 

grande maioria da população sénior portuguesa (recorde-se que a maioria dos seniores portugueses, na actual conjuntura 
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de contínua e progressiva degradação económica, auferem, em média, de valores de reforma baixos - Cf. secção 1.7.2 pág. 

18 e ainda utilizam, essencialmente televisores CRTs - Cf. secção 3.3.1 pág. 98), incluem funcionalidades de reconhecimento 

de voz e de movimento/gestualidade, para navegar entre canais, mudar o volume e procurar conteúdo na internet (Shah, 

2012). A Samsung, por exemplo, lançou recentemente no mercado televisores que, não só reconhecem e detectam a 

gestualidade humana como também respondem a comandos de voz (idem). E a Panasonic lançou, também, um televisor 

— o Viera (http://panasonic.net/avc/viera/smartviera2013/easy_operation/?page=2) — que permite que os utilizadores 

escolham e mudem de canal verbalmente e permite que façam actualizações no Twitter verbalizando-as (idem). Também 

em unidades de investigação internacional estão a ser desenvolvidas tecnologias e novos paradigmas/modelos de 

interacção que convergem com estes rumos. São exemplo disso os projectos Wisee116 e o Sixth Sense117. Portanto, 

considera-se que será salutar e pertinente para os investigadores que se queiram debruçar sobre esta problemática, se 

bem que a centrando nos seniores e nas dificuldades que estes experimentam no uso de um telecomando para controlar 

uma interface, convergir com este rumo que a indústria de desenvolvimento de televisores está a tomar e, talvez, transpor 

este tipo de soluções tecnológicas dos televisores para aplicações e suas interfaces de iTV, também estas exibidas em 

televisores.       

 

6.4. Reflexões finais 

Um trabalho de investigação, como o realizado para esta tese, é um trabalho constantemente em aberto ao seu futuro 

enriquecimento. Apesar de se ter tido a pretensão inicial de estudar o máximo número de aspectos ou componentes do 

design de uma interface iTV para seniores, o presente trabalho tem a humildade de não pretender apresentar todas as 

respostas para um problema e investigação tão vasto e complexo. O manual de PODs é disso um bom exemplo uma vez 

que, para além das respostas que procura oferecer, identifica também as divergências e limitações entre o que é 

desejável e o que é possível no Design de interfaces ITV para seniores. Nesta medida oferece não apenas respostas mas 

também novas perguntas a quem queira adoptar um percurso de investigação num problema ou tema similar. 

 

É igualmente necessário estar-se consciente da evolução e mudança de diversos aspectos do problema de investigação 

da presente tese, nomeadamente, o facto do grau e tipo de literacia digital, aqui associado à população sénior, ser 

transitório na sua natureza, na medida em que este factor da relação dos seniores actuais com as TICs, possui hoje 

contornos e características diferentes das que os seniores do futuro terão que enfrentar. Enquanto que as actuais 

gerações seniores tiveram e têm ainda uma experiência de contacto com as TICs muito parca, é expectável que as futuras 

gerações venham a ter os actuais problemas de contacto e utilização das TICs resolvidos. No entanto, tal não significa 

que as futuras gerações de seniores não venham a ter problemas relacionados com o seu grau de literacia digital: significa 

apenas que os problemas específicos que lhe estarão associados poderão ser diferentes dos que as actuais gerações de 

seniores enfrentam, dado que as próprias TICs serão outras. 

 

Hoje a tecnologia e as TICs que lhe estão associadas, para além de evoluírem a grande velocidade, evoluem, segundo a 

Lei das Mudanças Aceleradas - The Law of Accelerating Returns - enunciada por Ray Kurzweil118, exponencialmente 

                                                                 
116 http://wisee.cs.washington.edu/ 
117 http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/
118. Ray Kurzweil é um reputado inventor, investigador e pensador Norte Americano. Toda a informação relativa a este pensador está disponível em www.kurzweilai.net 
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(Kurzweil, 2001). Ou seja, a sua evolução encontra-se em constante aceleração, o que naturalmente exige um esforço de 

actualização do uso das tecnologias que os consumidores nem sempre podem conseguir acompanhar. É, então, 

expectável que no futuro existam novas TICs e novos problemas de relacionamento das gerações seniores com estas - o 

que significará que o problema da literacia digital, associado aos seniores, provavelmente manter-se-á, ainda que com 

novos contornos e características específicas, relacionadas, quer com as TIC do futuro, quer com as características 

específicas das futuras gerações de seniores. No entanto, independentemente do que venha a ser a futura dialéctica com 

as TIC, os factores humanos, nomeadamente ao nível físico e cognitivo dos seniores, que em larga escala foram tidos em 

conta nos PODs enunciados, de certo prevalecerão. 

 

Há também uma consideração importante que o investigador considera necessário deixar a outros investigadores, com 

base na sua própria experiência de investigação e numa autocrítica que se pretende construtiva. Recomenda-se que se 

concentrem mais em estudar e aprofundar aspectos ou componentes mais específicos de uma interface, do que 

propriamente todos os aspectos e componentes da mesma, para, assim, tirarem o máximo partido do tempo que ocupam 

aos participantes que vierem a ser recrutados e do tempo que têm disponível para utilizarem os equipamentos e infra-

estruturas necessárias à colocação em prática de um cenário de avaliações como o encetado nesta investigação (FT). Tal 

ajudá-los-á a focarem ainda mais a investigação e a dar ao objecto de estudo investigado maiores níveis de profundidade, 

densidade e validade externa.    

 

Outra advertência e reflexão final, que se considera pertinente, é dirigida aos designers de interfaces iTV que 

eventualmente utilizem o presente documento como guia ou referência para o seu trabalho prático. É de referir que se 

considera difícil uma aplicação holística dos PODs mencionados. Cada aplicação iTV e sua configuração estrutural 

(número de áreas e funcionalidades disponibilizadas) ditarão quais os PODs que poderão ser aplicados, ou não, a cada 

caso específico. Neste sentido, não se entendam os PODs resultantes deste trabalho de investigação como regras ou 

dogmas "inquebráveis". O bom senso do designer e a capacidade de distinguir entre o que num dado caso é ou não 

aplicável, não é, de todo, substituível pelos PODs em si. Cabe aos designers, perante o caso em mãos, estarem, em 

primeiro lugar, informados e sensibilizados para os contornos do problema do design de interfaces iTV para seniores (este 

documento pretende auxiliá-los precisamente neste sentido); e, em segundo lugar, perceberem quais os PODs propostos 

neste documento que:  

• Podem, efectivamente, ser aplicados ao caso concreto que têm entre mãos;  

• Realmente, beneficiam a usabilidade e eficácia da interface a ser desenvolvida para um público sénior nesse 

mesmo caso concreto.  

 

É por este motivo que o discurso do investigador na presente tese se centrou sempre no uso do termo "princípios" e não 

no termo "regras" absolutas. O bom senso deverá ser trazido igualmente para a equação da aplicação dos PODs 

enunciados neste documento.    

 

Por outro lado, não obstante algumas diferenças sócio-tecnológicas entre o contexto e circunstâncias dos seniores 

nacionais e de seniores de outros países, há também que referir que a maioria dos PODs obtidos com este trabalho de 

investigação serão, igualmente, relevantes para o desenho de aplicações de Televisão interactiva destinadas a seniores 

de outras nacionalidades. Nomeadamente os que derivam dos factores humanos, ao nível do envelhecimento físico e 



 

 258 

cognitivo, que são, naturalmente transversais aos seniores de qualquer sociedade.  

 

Para terminar, considera-se que este trabalho de investigação, tendo cumprido globalmente os objectivos a que se propôs 

inicialmente, tem mais-valias globais que vale a pena salientar. A somar ao estudo dos factores humanos, quer de factores 

tecnológicos, quer de factores relacionados com o suporte — que, como se verificou, podem pontualmente influenciar ou 

limitar a aplicabilidade do que é desejável ou recomendável para públicos seniores — trata-se de uma contribuição que, 

não inviabilizando as abordagens de outros investigadores, coloca-as em contexto e demonstra que estes factores não 

são descuráveis. Não basta saber o que é melhor para os seniores. O que é melhor ou mais desejável tem de ser 

exequível e viável do ponto de vista da sua implementação. Se se poderá afirmar que as tecnologias estão em constante 

mutação, e evolução, e que o que hoje não é possível amanhã passará a sê-lo, também é verdade que com a introdução 

de novas tecnologias e novos suportes surgem novos problemas e limitações que lhes são inerentes, os quais 

recontextualizam o problema e trazem novos desafios aos investigadores e aos designers.  
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8.1. Anexo 1: Inquérito sobre a utilização de TICs por seniores portugueses 

 
 
Descrição do anexo 

No presente anexo apresenta-se o modelo de questões aplicadas no inquérito por questionário destinado a recolher dados que permitissem traçar um 

quadro geral dos níveis de literacia digital de seniores portugueses. Foi aplicado em linha, através da plataforma Kwik Surveys, e não directamente a 

seniores portugueses. Foi antes aplicado a respondentes cujos pais tivessem mais de 65 anos de idade.  

 

 

:: Modelo do inquérito por questionário 
 
Qual a idade do/a pai/mãe? 
• Entre 66-75 ; 
• Entre 76 – 85;  
• 86 ou mais ; 
• Não aplicável (por falecimento). 

 
Quais as habilitações literárias do/a pai/mãe? 
• Sem escolaridade;  
• 4ª classe;  
• 6º ano;  
• 9º ano;  
• 12º ano;  
• Licenciatura;  
• Mestrado;  
• Doutoramento. 

 
Qual a actual situação profissional do/a pai/mãe? 
• Reformado;  
• Empregado;  
• Reformado mas a trabalhar;  
• Desempregado. 

 
O/A pai/mãe vê Televisão? 
• Sim;  
• Não. 

 
Quantas horas por dia é que o/a pai/mãe vê Televisão? 
• Menos de uma hora;  
• Entre uma a duas horas; 
• Entre 3 a 4 horas; 
• Entre 5 a 6 horas; 
• Mais de 6 horas. 

 
Em que divisões é que o/a pai/mãe vê Televisão (pode indicar várias 
respostas)? 
• Sala de estar; 
• Cozinha; 
• Quarto;  
• Outra;  
• Em nenhuma. 

 
Que serviço de Televisão possui o/a pai/mãe? 

• Os 4 canais nacionais (TDT);  
• Serviço de TV por cabo ou fibra; 
• Satélite; 
• Não possui nenhum serviço de Televisão 

 
OA pai/mãe sabe utilizar o telecomando para controlar os canais e 
volume do televisor? 
• Sabe utilizar o telecomando; 
• Não sabe mas muda de canal ou aumenta o volume 

directamente nos botões físicos do televisor; 
• Não sabe mas pede a outra pessoa para lhe mudar de canal ou 

aumentar o volume com o telecomando; 
 
O Pai sabe utilizar um computador? 
• Sabe utilizar um computador para usar programas e aplicações 

informáticas (por exemplo o Word, Excel, entre outros), mas não 
sabe aceder e consultar a internet;  

• Sabe utilizar um computador para aceder à internet mas não 
sabe utilizá-lo para programas ou aplicações informáticas; 

• Sabe utilizar um computador, quer para aceder à internet, quer 
para usar programas ou aplicações informáticas; 

• Não sabe utilizar um computador de todo. 
 
Só responder se tiver escolhido a segunda ou terceira opções de 
resposta da questão anterior 
 
A que serviços online é que o Pai sabe aceder e utiliza? 
• Sabe aceder a e usa o Facebook; 
• Sabe aceder a e usa uma conta de e-mail; 
• Sabe aceder a e usa um Chat/Messenger; 
• Sabe aceder a e usa o Google para navegar e procurar 

conteúdos na internet; 
• Sabe introduzir uma morada no browser para aceder a um 

website específico; 
• Não sabe utilizar nenhuma das possibilidades apresentadas 

antes. 
 
O Pai sabe utilizar um Telemóvel? 
• Sabe utilizar um telemóvel para fazer/receber chamadas mas 

não sabe utilizar o serviço de mensagens escritas; 
• Sabe utilizar um telemóvel para fazer/receber chamadas e sabe 

utilizar o serviço de mensagens escritas; 
• Não sabe utilizar um telemóvel de todo. 
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8.2. Anexo 2: Cálculo do valor médio das reformas dos seniores portugueses 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo expõe-se a forma, raciocínio e cálculo realizado para se determinarem os valores médios de reforma da população sénior portuguesa, 
valor este utilizado na caracterização da referida população no corpo de texto da presente tese.  

 
 
:: Cálculo do valor médio de reformas dos seniores portugueses 
O cálculo partiu dos dados contidos na Tabela 3 (Cf. pág 19) e na Tabela 4 (Cf. pág 19) e implicou o seguinte raciocínio: Uma vez que os escalões de 
pensões são apresentados pela Pordata em intervalos de valores fechados, foi necessário começar por se determinar o valor da me diana de cada 
intervalo, segundo a seguinte fórmula/passos: 
• [valor mais alto] - [valor mais baixo] = valor do intervalo; 
• [valor do intervalo] + [valor mais baixo] = valor da mediana do intervalo.  

 
Como a Pordata apresenta um último escalão, tanto para o sector privado como para o público, com um dos valores de intervalo aberto ou indefinido119, 
calcularam-se três cenários para este escalão: um cenário em que a mediana é igual ao valor mais baixo do escalão, um segundo c enário em que a 
mediana é definida por um intervalo entre o valor mais baixo e o dobro do mesmo e, por último, um terceiro cenário em que a mediana é definida por um 
intervalo entre o valor mais baixo e o triplo do mesmo. Os cálculos destes valores dos escalões organizam-se segundo as Tabela 10 e Tabela 11:  
 

Tabela 10 - Cálculo da mediana de cada escalão das pensões do regime geral da SS - 3 cenários 

Escalões de 
pensões  0-50  51-150  151-250  251-500  501-1.000  1.001-2.500  2.501-5.000  + de 5.000  

Mediana do 
escalão - 
cenário 1 

25 100 200 375 750 1750 3750 5000 

Mediana do 
escalão - 
cenário 2 

25 100 200 375 750 1750 3750 7500 

Mediana do 
escalão - 
cenário 3 

25 100 200 375 750 1750 3750 10000 

 

Tabela 11 - Cálculo da mediana de cada escalão das pensões da GGA - 3 cenários 

Escalões 
pensões  0-250  250-500  500-750  750- 

1.000  
1.000-
1.500  

1.500-
2.000  

2.000-
2.500  

2.500-
3.000  

3.000-
4.000  

+ de  
4.000  

Mediana 
escalão - 
cenário 1 

125 375 625 875 1250 1750 2250 2750 3500 4000 

Mediana 
escalão - 
cenário 2 

125 375 625 875 1250 1750 2250 2750 3500 6000 

Mediana 
escalão - 
cenário 3 

125 375 625 875 1250 1750 2250 2750 3500 8000 

 
Depois de calculados os valores das medianas de cada escalão calculou-se o valor total despendido em euros por cada escalão de pensões e somaram-
se os totais de valores em euros despendidos pela Caixa Geral de Aposentações (CGA) e pela Segurança Social (SS) com as reformas, conforme 
expresso e representado nas duas seguintes tabelas, respectivamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                 
119 Ou seja, com um valor mínimo mas sem um valor máximo. 
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Tabela 12 - Cálculo do valor total ( ) gasto pela SS com reformas - 3 cenários 

Nº por 
escalão 

7.654 
pessoas 

37.957 
pessoas 

172.481 
pessoas 

1.188.160 
pessoas 

155.943 
pessoas 

87.681 
pessoas 

10.846 
pessoas 

907 
pessoas 

Totais 

          
Mediana 
escalão - 
cenário 1 

25 x 
beneficiários 

100 x 
beneficiários 

200 x 
beneficiários 

375 x 
beneficiários 

750 x 
beneficiários 

1750 x 
beneficiários 

3750 x 
beneficiários 

5000 x 
beneficiários 

Não 
aplicável 

Resultado 
cen. 1 

191350  3795700  34496200  445560000  116957250  153441750  40672500  4535000  799649750  

          
Mediana 
escalão - 
cenário 2 

25 x 
beneficiários 

100 x 
beneficiários 

200 x 
beneficiários 

375 x 
beneficiários 

750 x 
beneficiários 

1750 x 
beneficiários 

3750 x 
beneficiários 

7500 x 
beneficiários 

Não 
aplicável 

Resultado 
cen. 2 

191350  3795700  34496200  445560000  116957250  153441750  40672500  6802500  
801917250  
 

          
Mediana 
escalão - 
cenário 3 

25 x 
beneficiários 

100 x 
beneficiários 

200 x 
beneficiários 

375 x 
beneficiários 

750 x 
beneficiários 

1750 x 
beneficiários 

3750 x 
beneficiários 

10000 x 
beneficiários 

Não 
aplicável 

Resultado 
cen. 3 

191350  3795700  34496200  445560000  116957250  153441750  40672500  9070000  
804184750  
 

 

Tabela 13 - Cálculo do valor total ( ) gasto pela CGA com reformas - 3 cenários 

Nº por 
escalão 

57.017 
pessoas 

38.394 
pessoas 

70.292 
pessoas 

60.826 
pessoas 

78.815 
pessoas 

43.697 
pessoas 

52.119 
pessoas 

36.562 
pessoas 

10.172 
pessoas 

5.235 
pessoas 

Totais 

            
Mediana 
escalão - 
cenário 1 

125 x 
beneficiári
os 

375 x  
beneficiári
os 

625 x  
beneficiári
os 

875 x  
beneficiári
os 

1250 x 
beneficiári
os 

1750 x 
beneficiári
os 

2250 x 
beneficiári
os 

2750 x 
beneficiári
os 

3500 x 
beneficiári
os 

4000 x 
beneficiári
os 

Não 
aplicável 

Resultado 
cen. 1 

7127125  
14397750

 
14397750

 
53222750

 
98518750

 
76469750

 
11726775
0  

10054550
0  

35602000
 

20940000
 

53848912
5  

            
Mediana 
escalão - 
cenário 2 

125 x 
beneficiári
os 

375 x 
beneficiári
os 

625 x 
beneficiári
os 

875 x 
beneficiári
os 

1250 x 
beneficiári
os 

1750 x 
beneficiári
os 

2250 x 
beneficiári
os 

2750 x 
beneficiári
os 

3500 x 
beneficiári
os 

6000 x 
beneficiári
os 

Não 
aplicável 

Resultado 
cen. 2 

7127125  
14397750

 
14397750

 
53222750

 
98518750

 
76469750

 
11726775
0  

10054550
0  

35602000
 

31410000
 

54895912
5  

            
Mediana 
escalão - 
cenário 3 

125 x 
beneficiári
os 

375 x 
beneficiári
os 

625 x 
beneficiári
os 

875 x 
beneficiári
os 

1250 x 
beneficiári
os 

1750 x 
beneficiári
os 

2250 x 
beneficiári
os 

2750 x 
beneficiári
os 

3500 x 
beneficiári
os 

8000 x 
beneficiári
os 

Não 
aplicável 

ResultadoC
en. 3 

7127125  
14397750

 
14397750

 
53222750

 
98518750

 
76469750

 
11726775
0  

10054550
0  

35602000
 

41880000
 

55942912
5  

 
Por fim, depois de determinado o total de valor em euros despendido em reformas pela SS e pela CGA, os dois resultados foram somados e divididos 
pelo somatório do número total de beneficiários das duas instituições, segundo a seguinte fórmula: 
• [Valor total gasto com reformas da CGA + Valor total gasto com reformas da SS] dividido pelo total de beneficiários de reformas = valor médio das 

reformas em Portugal.  
 
Este cálculo encontra-se expresso na seguinte tabela: 

 

Tabela 14 - Cálculo do valor médio ( ) de reformas dos seniores portugueses - 3 cenários 

 
Total dispendido 
reformas — SS 

Total dispendido 
reformas — CGA 

Total SS + CGA 
Número total de 
beneficiários de 
reformas  

Totais: [SS + CGA] / 
número total de 
beneficiários de 
reformas 

Cenário 1 799649750  538489125  1338138875  2214192 pessoas 604  
      
Cenário 2 801917250  548959125  1350876375  2214192 pessoas 610  
      
Cenário 3 804184750  559429125  1363613875  2214192 pessoas 616  

 
Os resultados do cálculo do valor médio de reforma foram, portanto, os seguintes: 
• No cenário 1: 604  | No cenário 2: 610  | No cenário 3: 616 . 
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8.3. Anexo 3: Dados sobre os níveis de escolaridade da população portuguesa 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo estão arquivadas as duas tabelas de dados (Tabela 15 e na Tabela 16) relativas aos níveis de escolaridade da população portuguesa 
(por género e faixa etária) ambas da responsabilidade do INE e da Pordata (2012a e 2012b); a partir das quais foi possível quan tificar estatisticamente os 
níveis de escolaridade da população sénior portuguesa. Há no entanto a referir que os dados das duas seguintes tabelas referem- se a apenas 96% da 
população sénior portuguesa, uma vez que o somatório dos números nelas contidos, relativos a indivíduos com 65 ou mais anos de idade, não totalizam 
os 2022504 indivíduos que, segundo o INE e a Pordata (Cf. Tabela 1 pág 17), correspondiam no final de 2011 ao total de seniores residentes em território 
nacional. Portanto, infere-se que os restantes 4% desta população são indivíduos dos quais o INE não conseguiu recolher dados o u de indivíduos que, 
tendo iniciado qualquer um dos níveis de escolaridade em apreço, não os terão concluído. 

 
 
:: Tabelas de dados relativos aos níveis de escolaridade dos seniores portugueses 

 
Tabela 15 - População do sexo feminino com 15 a 64 anos e 65 ou mais anos, por nível de escolaridade completo mais elevado 

 
 

Fonte: INE & Pordata 2012a 

 
Tabela 16 - População do sexo masculino com 15 a 64 anos e 65 ou mais anos, por nível de escolaridade completo mais elevado 

 
Fonte: INE & Pordata 2012b 
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8.4. Anexo 4: Abordagens e autores consultados no enquadramento teórico 

 
 
Descrição do anexo 

No presente anexo são apresentadas as abordagens e investigadores consultados na revisão de literatura realizada sobre Design de interfaces digitais 

para seniores, a partir dos quais se constituiu o enquadramento teórico de suporte à investigação realizada na presente tese. 

 

 
:: Introdução 
As abordagens consultadas, não sendo especificamente relativas à 
tipologia de interfaces em estudo (iTV), consideram-se relevantes para a 
presente investigação. Em primeiro lugar porque se situam dentro da 
mesma problemática — Design de interfaces digitais, orientadas para 
seniores120 — que o problema de investigação levantado no presente 
estudo. Em segundo lugar porque, apesar de se referirem a outras 
tipologias do Design de interfaces digitais (Web, iTV e aplicações 
informáticas), contêm desenvolvimentos e dados passíveis de serem 
aplicados ao Design de interfaces de iTV, uma vez que todas abordam e 
estudam variáveis comuns a esta tipologia de interfaces. Em todas a 
exibição das interfaces aos utilizadores assenta em ecrãs, ainda que tipos 
de ecrãs distintos. Refira-se, no entanto, que o que não for comum ou 
aplicável nestas abordagens às interfaces de aplicações de iTV, como por 
exemplo, a utilização do rato enquanto artefacto tecnológico de input, será 
automaticamente excluído da análise apresentada.  
 
Assim, identificam-se, a seguir, cada um dos investigadores e grupos de 
investigadores consultados, enquadrando-se o leitor, também, 
relativamente à abordagem específica de cada grupo ou investigador à 
problemática de investigação em causa na presente tese. 
 
:: Alexander Charmichael  
A primeira abordagem consultada na presente revisão de literatura foi a 
do Doutor Alexander Charmichael, investigador da School of Computing 
da Dundee University, no Reino Unido. O trabalho de Charmichael situa-
se na investigação e desenvolvimento de interfaces de iTV para seniores. 
Na sua obra “Style Guide for the Design of Interactive Television services 
for elderly viewers”, este investigador apresenta-nos um guia de princípios 
ou normas orientadoras de Design para a referida tipologia de Interface, 
onde relaciona factores do envelhecimento humano — alterações dos 
sistemas sensorial, perceptual e das capacidades cognitivas — com 
aspectos variados do Design dessa mesma tipologia de interfaces 
(Carmichael, 1999, p. 01). Carmichael (1999) distribui os princípios 
apresentados por 3 tipos de elementos que, segundo a sua abordagem, 
compõem a Interface: os elementos estáticos, os elementos dinâmicos e 
os elementos de input. O primeiro tipo refere-se a elementos gráfico-
visuais e aurais das interfaces, o segundo refere-se aos 
esquemas/operações de interacção e às transições animadas entre 
páginas e o terceiro refere-se aos aparelhos ou artefactos por meio dos 
quais um utilizador interage fisicamente com a interface que lhe é exibida 
num ecrã. São principalmente as recomendações e considerações que 
Charmichael (1999) faz relativamente a estes três tipos de elementos que 
se extraem desta abordagem e se transpõem para a presente revisão de 
literatura. 

 
:: M. Obrist, R. Bernhaupt, E. Beck e M. Tscheligi  
A segunda abordagem consultada foi a levada a cabo por um grupo de 
Investigadores da HCI & Usability Unit, da Universidade de Salburgo na 
Áustria —  Marianna Obrist, Regina Bernhaupt, Elke Beck e Manfred 
Tscheligi. Este grupo de investigadores conduziu um estudo de avaliação 
da Usabilidade de um sistema de iTV orientado para conteúdos 
informativos, onde utilizaram tecnologia de Eye–Tracking121 para tentar 
determinar as razões pelas quais os utilizadores seniores se deparam 
com maiores dificuldades de interacção com este tipo de sistemas do que 
utilizadores jovens (Obrist et Al, 2007, p. 01). 

                                                                 
120 Com excepção da abordagem de Fisk et al (2004), que se situa numa 
problemática ainda mais alargada, ou seja, na problemática do Design de Interfaces, 
digitais ou não digitais, para seniores. 
121 O Eyetracking é uma tecnologia que permite identificar pontos de interesse do 
olhar humano e seguir as trajectórias descritas pelo mesmo relativamente à posição 
da cabeça. 

 
O objectivo deste estudo centrava-se em avaliar a usabilidade, o Design e 
a navegação de um sistema de iTV com dois grupos de utilizadores — 
seniores e jovens — e demonstrar que o Eye-tracking pode ajudar a 
recolher dados (…) que sirvam de base a recomendações de Design para 
este tipo de aplicações (Obrist et Al, 2007, p. 02). Estes dois grupos de 
utilizadores foram posteriormente, e num ambiente controlado de 
laboratório122, confrontados com o uso do referido sistema de iTV, tendo-
lhes sido pedido a execução de 6 tarefas de interacção diferenciadas com 
o mesmo. Essas tarefas incluíam desde simples procuras de informação 
de trânsito nas várias páginas do sistema até tarefas como a mudança do 
modo de Televisão interactiva para o modo de Televisão tradicional 
(Obrist et Al, 2007, p. 04). No entanto, apesar de existirem nos resultados 
desta abordagem conclusões interessantes relativamente a outras 
variáveis como o tamanho de texto mais apropriado e até cuidados com a 
cor, o que principalmente se extrai da mesma para a presente 
investigação relaciona-se essencialmente com as áreas e pontos de foco 
visual para as quais os seniores tendencialmente dirigem mais a sua 
atenção no ecrã. Considera-se que estes pontos de interesse podem 
ajudar a determinar a localização mais eficaz de determinados elementos 
da interface num ecrã e nesta tipologia de interfaces, por forma a serem 
mais facilmente detectados por cidadãos seniores. São estas 
considerações sobre zonas e pontos de interesse num ecrã que se 
extraem desta abordagem e se transpõem para a presente revisão de 
literatura. 

 
:: Mark Rice e Norman Alm 
A terceira abordagem consultada foi a de Mark Rice e Norman Alm, dois 
investigadores da School of Computing da Dundee University, no Reino 
Unido. O seu trabalho situa-se no estudo de interfaces de DTV (Digital 
Interactive Television) para seniores. No artigo científico Designing New 
interfaces for Digital Interactive Television Usable by older adults estes 
investigadores apresentam os resultados de estudos conduzidos pelos 
mesmos sobre Design de interfaces de DTV.  
 
No referido artigo começam por descrever a exploração que fazem de 
diversas metodologias de recolha de dados e requisitos junto dos 
seniores. A questão metodológica da recolha de dados adquire, nestes 
autores, particular importância uma vez que, ao contrário do que sucede 
noutros estudos, a perspectiva e opinião dos próprios utilizadores é tida 
em conta em qualquer decisão relacionada com o Design da Interface 
(Rice & Alm, 2008, p. 03) em vez de apenas se avaliarem os 
comportamentos e os resultados de usabilidade evidenciada pelo uso. Em 
segundo lugar descrevem as diversas abordagens concebidas, a partir 
dos dados antes recolhidos, a novos modelos e esquemas de interacção, 
com vista à minimização das típicas dificuldades que os seniores 
enfrentam no manuseamento dos actuais modelos de interacção de 
sistemas de DTV. São os resultados das várias metodologias de recolha 
de dados empregues assim como os resultados da avaliação das diversas 
abordagens de interface concebidas que se extraem e se transpõem para 
a revisão de literatura.  

 
:: Mary Zajycek 
A quarta abordagem consultada foi a de Mary Zajycek, uma investigadora 
da School of Computing and Mathematical Sciences da Oxford Brookes 
University, no Reino Unido, que se situa na área de Design de interfaces 
Web para seniores. 
 

                                                                 
122 Apesar de os testes terem sido conduzidos num ambiente controlado foi simulado 
o ambiente tipicamente “caseiro” onde normalmente qualquer utilizador vê Televisão, 
ou seja, o ambiente da sala de estar, para que a envolvência da experiência se 
aproximasse o mais possível de uma experiência num contexto real.  
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Num artigo científico, denominado de Interface Design for Older Adults, 
Zajicek (2001) defende a necessidade do Design de interfaces especiais 
que acomodem as necessidades específicas do utilizadores seniores, 
sendo que foca a sua abordagem essencialmente em factores como as 
perdas de memória e as deficiências visuais normalmente associadas ao 
envelhecimento (p. 60). Começa por descrever as mudanças relacionadas 
com a idade e de que forma estas podem interferir com a normal 
interacção humana com interfaces gráficas (GUI - Graphical User 
Interface) (idem). Depois descreve as observações feitas numa 
experiência conduzida com um grupo de participantes seniores que nunca 
haviam utilizado a Internet, experiência essa em que os participantes 
foram convidados a tentar utilizar um browser desenvolvido para 
utilizadores com dificuldades ou deficiências visuais - o BrookesTalk - 
para aceder à web. A este browser foi adicionado, numa segunda fase de 
testes, um sistema de ajuda áudio-sonora que, a cada passo de 
interacção, informava verbalmente os utilizadores de onde estes se 
encontravam e o que podiam fazer de seguida (idem). A partir desta 
experiência identificou algumas das dificuldades que estes utilizadores 
evidenciam na interacção com computadores e propõe uma série de 
Princípios que devem ser aplicados ao Design de interfaces para 
utilizadores seniores (idem). São estes Princípios de Design, enumerados 
por Zajycek (2001) sobre a interacção de seniores com computadores, 
que se extraem desta abordagem e se transpõem para a presente revisão 
de literatura. 
 
:: Robert Johnson e Simon Kent 
A quinta abordagem consultada ao estudo do Design de interfaces para 
utilizadores seniores foi a de Robert Johnson e Simon Kent, ambos 
investigadores da Brunel University School of Information Systems, 
Computers and Mathematics Uxbridge Middlesex123, no Reino Unido. Tal 
como a de Zacyjek (2001) esta abordagem também se situa 
especificamente na área de Design de interfaces Web para seniores. 
 
Num artigo científico intitulado Designing Universal Access: web-
applications for the elderly and disabled, Johnson e Kent (2007) 
descrevem-nos o processo e resultados dos seus estudos, estudos estes 
que se concentravam em determinar, não apenas formas de melhorar a 
usabilidade de aplicações web para utilizadores seniores, mas também 
em perceber se, ao fazê-lo, estariam a afectar a usabilidade de 
utilizadores jovens no uso e manipulação de tais aplicações (pp. 209 - 
210). A partir de experiências realizadas por estes investigadores 
(descritas mais adiante) verificaram que era possível desenvolver 
aplicações para seniores sem comprometer a usabilidade dos utilizadores 
mais jovens (idem, p. 209). Mas principalmente, e no que a este estudo 
diz respeito interessa reter desta abordagem, provaram que a inclusão de 
determinados cuidados especiais no Design das interfaces de aplicações 
para a web, produzem experiências de usabilidade mais satisfatórias e 
funcionais para os utilizadores seniores.  
 
Nas experiências levadas a cabo por Johnson e Kent (2007) foram 
desenvolvidas quatro aplicações/softwares diferentes, que preenchiam os 
mesmos requisitos funcionais. Consistiam todas num sistema de reservas 
de equipamentos e gestão das mesmas124. E permitiam que os 
utilizadores realizassem um conjunto de tarefas específicas como a 
verificação da disponibilidade diária de um determinado equipamento 
numa determinada data, a reserva efectiva de um dado equipamento 
numa determinada data e, por último, a procura das informações de 
contacto da entidade responsável pelo serviço de reserva dos referidos 
equipamentos (idem, p. 211). Já a estrutura navegacional, a aparência 
gráfica, o conteúdo disponível no ecrã e os métodos de entrada de dados 
nas aplicações eram diferentes entre as mesmas (idem). Duas das 
aplicações — A e B — foram desenvolvidas tendo em conta cuidados 
especiais de usabilidade dirigidos a utilizadores seniores. Esses cuidados 
específicos basearam-se em recomendações de Design dadas por outros 

                                                                 
123 A fonte para esta informação, que não se encontrava descrita na fonte escrita 
consultada, foi encontrada na seguinte página em linha, consultada no dia 23 de 
Dezembro, 2010: http://www.springerlink.com/content/h65726661r091425/about/ 
124 No caso destas experiências os serviços que as aplicações ajudavam a prestar 
eram serviços prestados por uma entidade - a Shopmobility - que providenciava 
veículos como scooters e cadeiras de rodas aos seus clientes. A razão enunciada 
pelos autores destas experiências para escolher esta entidade prende-se com o 
facto de a base de clientes desta entidade ser constituída tanto por jovens como por 
seniores (Johnson & Kent, 2007: p. 211).   

autores e pesquisas identificadas em nota de rodapé125. Enquanto as 
restantes duas aplicações — C e D — não previram esse tipo de cuidados 
de usabilidade (idem).  
 
Outro factor de diferenciação entre as quatro aplicações relacionava-se 
com aspectos não funcionais, assentes na aparência gráfica das 
interfaces. As interfaces das aplicações B e D imitavam a aparência de 
típicos processadores de texto (Non web-styled) utilizando recursos 
visuais e estruturais como janelas, ícones, menus e cursores. As duas 
outras aplicações — A e C — utilizavam as lógicas de interface dos 
típicos websites (web-styled) acedidos através de browsers (idem). As 
quatro aplicações antes descritas foram posteriormente aplicadas e 
testadas junto de dois grupos de utilizadores diferenciados, ou seja, um 
grupo de utilizadores seniores, com algumas das típicas dificuldades 
especiais associadas ao envelhecimento; e um grupo de utilizadores 
jovens sem necessidades especiais. Posteriormente aos testes, todos os 
participantes classificaram, de 1 a 4, todas as aplicações em termos de 
navegação, conteúdo, estética e classificação geral (Johnson & Kent, 
2007: p. 214). São precisamente os resultados da aplicação destes testes 
às duas amostras de população referida que se extraem e se transpõem 
para a presente revisão de literatura.  
 
:: A. D. Fisk, W. Rogers, N. Charness, S. Czaja e J. Sharit 
A sexta abordagem consultada não se situa especificamente na 
problemática do Design de interfaces digitais para seniores, mas sim num 
âmbito mais generalista do Design para seniores.  A abordagem em 
causa é a de um grupo de investigadores norte americanos — Arthur D. 
Fisk, Wendy A. Rogers, Neil Charness, Sara J. Czaja e Joseph Sharit — 
do Center for Research and Education on Aging and Technology 
Enhancement126, um centro de investigação que, segundo a página inicial 
do seu sítio em linha (http://www.create-center.org/), se empenha em 
garantir que os avanços tecnológicos actuais possam igualmente 
beneficiar os seniores tal como beneficiam o resto da população, na sua 
independência, produtividade, saúde, segurança, conectividade social e 
qualidade de vida. Na obra Designing for Older Adults: Principles and 
Creative Human Factors Approaches, estes investigadores condensam 
um guia onde, baseados em conhecimento científico actual sobre a 
camada da população sénior, demonstram como a compreensão de 
factores humanos relacionados com o envelhecimento, como as 
mudanças na percepção, na cognição e no controlo motor, pode ser 
aplicada ao desenvolvimento de Princípios Orientadores de Design (POD) 
dos mais variados tipos de sistemas orientados para o uso por parte de 
seniores127.  
Na referida obra estes investigadores dedicam um capítulo 
especificamente a PODs divididos por PODs relacionados com a melhoria 
da percepção visual e sonora da informação, PODs relacionados com a 
configuração de dispositivos de input como telecomandos, e, por último, 
PODs relacionados com o Design específico de interfaces, devidamente 
divididos por categorias de diferentes características das interfaces. 
São estes PODs enunciados por estes investigadores na referida obra 
que se extraem desta abordagem e se transpõem para a presente revisão 
de literatura. 
 
:: Daniel Hawthorn 
A sétima abordagem consultada é a de Daniel Hawthorn, um investigador 
Doutorado em Filosofia de Ciências Informáticas, do Departamento de 
Ciências Informáticas da Universidade de Waikato 
(www.cs.waikato.ac.nz), na Nova Zelândia. A abordagem deste 
investigador, que resultou na sua Tese de Doutoramento com o título 
                                                                 
125 1. Chadwick-Dias A, McNulty M, Tullis T (2003) Web usability and age: how 
Design changes can improve performance. In:Proceedings of the 2003 conference 
on universal usability,Vancouver, pp 30–36 
2. Chisholm W, Vanderheiden G, Jacobs I (2001) Web content accessibility 
guidelines 1.0. Interactions 8(4):35–44 
3. Hanson VL (2001) Institutional and web activities: web access for elderly citizens. 
In: Proceedings of the 2001 EC/NSF workshop on universal accessibility of 
ubiquitous computing: providing for the elderly, Alcacer do Sal, pp 14–18 
4. Nielsen J, Molich R (1990) Heuristic evaluation of user interfaces. In: Proceedings 
of the SIGCHI conference on human factors in computing systems: empowering 
people, Seattle, pp 249–256 
126 Este centro de investigação é um consórcio entre 3 universidades norte 
americanas - The University of Miami, Florida State University e Georgia Institute of 
Technology - de onde são originários todos os investigadores supra citados. 
127 Descrição construída com base na sinopse da obra presente na contracapa da 
mesma. 
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“Designing Effective Interfaces for older users”, assentou no 
desenvolvimento e estudo das interfaces de três aplicações digitais para 
utilizadores seniores - WinTutor, FileTutor e SeniorMail - dedicados à 
aquisição de competências básicas de interacção com computadores e 
aplicações informáticas. A partir do desenvolvimento e avaliação das três 
referidas aplicações e suas interfaces Hawthorn (2006) formulou um 
conjunto de PODs de interfaces para aplicações informáticas. São estes 
PODs enunciados por este investigador na sua Tese de Doutoramento 
que se extraem desta abordagem e se transpõem para a presente revisão 
de literatura. 

 
:: Kara Pernice e Jacob Nielsen 
A oitava abordagem consultada é a de Kara Pernice e Jacob Nielsen, 
investigadores da Nielsen Norman Group128, uma empresa de 
investigação e consultadoria na área da UX Design (User Experience 
Design) e Usabilidade de interfaces, de Silicon Valley, nos Estados 
Unidos. Num artigo científico publicado por esta empresa e denominado 
de Web Usability for senior citizens: Design guidelines based on Usability 
studies with people age 65 and older, estes investigadores apresentam os 
resultados de um conjunto de estudos e testes que desenvolveram em 
torno da pergunta de como é que os seniores utilizam a web (Pernice & 
Nielsen, s.d., p. 3). Destes estudos e testes resultaram uma série de 
Princípios de Design de interfaces para websites, dos quais se considera 
que alguns, ainda que poucos, são transponíveis para o contexto das 
interfaces de aplicações de iTV. São estes Princípios que se consideram 
transponíveis para o contexto do presente estudo e se transpõem para a 
presente revisão de literatura. 

 
:: J. Silver, J. Gill, C. Sharville, J. Slater e M. Martin 
A nona referência e fonte de informação que, não sendo uma abordagem 
ao tema do Design de interfaces digitais para seniores, mas antes ao 
Design de uma tipografia apropriada a legendas escritas para conteúdo 
televisivo — a Tiresias Screenfont — contém informação relevante sobre 
a relação de contraste apropriada (relativamente à correcta polaridade do 
contraste) entre tipografia em geral e os fundos sobre os quais este 
elemento gráfico assenta. As informações referidas são mencionadas 
num artigo disponível no sítio em linha129 da tipografia Tiresias Screenfont, 
da autoria de Silver et al. São estes dados, relativos à correcta polaridade 
do contraste entre a tipografia e o fundo, que se extraem do artigo antes 
mencionado e se transpõem para a presente revisão de literatura.       

 
:: J. Goodman, S. Brewster e P. Gray 
A décima abordagem consultada ao Design de interfaces para seniores 
foi a abordagem de Joy Goodman, Stephen Brewster e Philip Gray, 
investigadores que em 2004 eram membros do Glasgow Interactive 
Systems Group130, uma unidade de investigação da Universidade de 
Glasgow. Esta abordagem, não se situando no Design de interfaces iTV 
mas sim no Design de interfaces para sistemas de navegação em suporte 
móvel (telemóveis), não contendo muitas Guidelines de Design úteis para 
o presente trabalho de investigação, apresenta a descrição de algumas 
barreiras de adopção a recentes tecnologias digitais por parte de seniores 
que são foram transpostas para o levantamento das limitações impostas 
pelo envelhecimento humano ao Design de interfaces para seniores, 
apresentado a partir da página 39 do presente documento.  

 
:: F. Nunes, M. Kerwin e P. Silva 
A décima primeira abordagem consultada ao Design de interfaces para 
seniores foi a abordagem de Francisco Nunes, Maureen Kerwin e Paula 
Silva, todos investigadores da Frauhofer Portugal. Esta abordagem situa-
se, segundo um artigo científico publicado pelos mesmos, na área do 
Design de interfaces de TV para seniores. Neste artigo denominado 
Design recommendations for TV User Interfaces for older adults: Findings 
from the eCAALYX Project, estes investigadores apresentam os 
resultados de um conjunto de testes encetados em torno do 
desenvolvimento iterativo de uma aplicação de Televisão interactiva para 
seniores e da sua interface, aplicação essa destinada a melhorar a 
qualidade de vida de seniores que padecem de condições de saúde 
precárias. O artigo começa por fazer uma revisão de literatura ao tema do 
Design de interfaces para seniores, passando depois a descrever os 

                                                                 
128 http://www.nngroup.com/ 
129 http://www.tiresias.org/fonts/screenfont/report_screen.htm 
130 http://www.dcs.gla.ac.uk/gist/gist_people.cfm 

procedimentos de avaliação utilizados nos dois momentos de avaliação 
realizados à aplicação eCAALYX131, assim como os seus resultados. Por 
fim, com base na revisão de literatura e nos resultados das avaliações 
antes referidas, apresentam uma série de PODs para interfaces de TV 
para utilizadores seniores. São precisamente estes PODs enunciados por 
estes investigadores no referido artigo que se extraem desta abordagem e 
se transpõem para a presente revisão de literatura.  

 
:: C. Koutsourelakis e K. Chorianopoulos 
A décima segunda abordagem consultada, não ao Design de interfaces 
para seniores, mas sim ao Design de iconografia para interfaces de 
telemóveis, foi a abordagem de Charalambos Koutsourelakis & 
Konstantinos Chorianopoulos. No artigo designado Icons in mobile 
phones: Comprehensibility differences between older and younger users, 
da autoria dos referidos investigadores, Koutsourelakis & Chorianopoulos 
avaliaram a eficácia das representações gráficas desenhadas para 25 
ícones de cinco modelos de telemóveis diferentes, junto de uma amostra 
de utilizadores dividida em dois grupos etários. Um grupo situava-se 
numa faixa etária abaixo dos 22 anos de idade — com uma média de 17 
anos de idade — e o outro grupo situava-se numa faixa etária acima dos 
30 anos de idade — com uma média de 53 anos de idade. Apesar de esta 
abordagem não ser relativa, especificamente à faixa etária do público-alvo 
do estudo da presente Tese, coloca em evidência diferenças na eficácia 
de iconografia em função de diferentes faixas etárias, o que sugere que o 
mesmo seja aplicável a seniores. São estas constatações que se 
consideram relevantes para o presente estudo e que são discutidas, no 
enquadramento teórico da presente tese 
 
 

                                                                 
131 Para mais informações a respeito do projecto e da aplicação digital referida 
consultar o seguinte link: 
http://www.fraunhofer.pt/en/fraunhofer_aicos/projects/government_contractresearch/
ecaalyx.html 
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8.5. Anexo 5: Manual de Normas Gráficas iNeighbour TV 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo é apresentada uma versão reduzida (não inclui índice, os separadores e algumas páginas com normas de cariz se cundário) das 
páginas do Manual de Normas Gráficas apresentado à equipa de developers do projecto iNeighbour TV, para se proceder ao levantamento das 
limitações impostas pela solução de Middleware adoptada (MMR) ao Design de interfaces iTV. 

 
 
:: Páginas principais do Manual de Normas Gráficas 
 

Figura 86 - Capa do Manual de Normas iNeighbour TV  

 
 
 

Figura 87 - Página 03 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 88 - Página 05 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 89 - Página 07 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 90 - Página 08 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 
 
 

Figura 91 - Página 10 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 92 - Página 12 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 93 - Página 13 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 94 - Página 14 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 
 
 

Figura 95 - Página 15 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 96 - Página 16 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 97 - Página 17 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 98 - Página 19 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 
 
 

Figura 99 - Página 20 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 100 - Página 22 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 101 - Página 23 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 102 - Página 26 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 
 
 

Figura 103 - Página 27 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 104 - Página 28 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 105 - Página 32 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 106 - Página 33 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 
 
 

Figura 107 - Página 35 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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Figura 108 - Página 38 do Manual de Normas iNeighbour TV 

 

 

 

Figura 109 - Página 39 do Manual de Normas iNeighbour TV 
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8.6. Anexo 6: Inquérito sobre tipologia de TVs adoptada por seniores portugueses 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo apresentam-se as questões utilizadas no inquérito por questionário aplicado em linha para o apuramento da tipologia de televisores 
mais adoptada por seniores portugueses. Este inquérito foi disponibilizado em linha através da plataforma Kwik Surveys e foi dirigido, não a seniores, 
mas a respondentes cujos pais tivessem, mais de 65 anos de idade.  

 
 
:: Modelo do inquérito por questionário 
Quantos Televisores ou aparelhos de Televisão têm os seus pais em casa? 
• Nenhum; 
• Um aparelho; 
• Dois aparelhos; 
• Três aparelhos; 
• Mais do que três aparelhos. 

 
Que tipo de aparelho têm os seus pais na Sala de estar? 
• Nenhum; 
• Televisor Tradicional ou normal (CRT analógico); 
• LED; 
• LCD; 
• Outro. 

 
Que tipo de aparelho têm os seus pais no Quarto? 
• Nenhum; 
• Televisor Tradicional ou normal (CRT analógico); 
• LED; 
• LCD; 
• Outro. 

 
Que tipo de aparelho têm os seus pais na Cozinha? 
• Nenhum; 
• Televisor Tradicional ou normal (CRT analógico); 
• LED; 
• LCD; 
• Outro. 

 
Que tipo de aparelho têm os seus pais noutras divisões da casa que não as referidas nas questões anteriores? 
• Nenhum; 
• Televisor Tradicional ou normal (CRT analógico); 
• LED; 
• LCD; 
• Outro. 

 
Qual a idade da Mãe? 
• Não aplicável porque não faz parte do agregado; 
• Entre 55 - 65; 
• Entre 65 – 75; 
• Entre 75 – 85; 
• Mais que 85. 

 
Qual a idade do Pai? 
• Não aplicável porque não faz parte do agregado; 
• Entre 55 - 65; 
• Entre 65 – 75; 
• Entre 75 – 85; 
• Mais que 85. 
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8.7. Anexo 7: Tempos despendidos com a execução das tarefas implicadas no FT 

 
 
Descrição do anexo 

No presente anexo apresentam-se os tempos despendidos com as tarefas de preparação e realização do FT de avaliação da interface da aplicação 

iNeighbour TV, assim como os tempos despendidos no tratamento dos dados recolhidos.   

 

 
:: Tarefa 1: Recrutamento de participantes  
No sentido de elucidar o leitor sobre as implicações temporais deste 
processo de recrutamento apresenta-se, a seguir, o tempo 
despendido com o mesmo:  

• Primeira tentativa (incluindo deslocação para o local): 
Cerca de 4 horas (uma manhã);  

• Segunda tentativa: 1.5 horas de visita x 5 casais132 de 
possíveis participantes = Total: 7.5 horas 
 

Foram, portanto, investidas neste processo de recrutamento um total 
de 11h30m de contacto directo com possíveis participantes, excluindo-
se o tempo gasto com telefonemas e deslocações até aos domicílios 
ou locais de encontro de e com os mesmos,133 que totalizaram cerca 
de mais 2h50m. 
 
:: Tarefa 2: Realização da primeira e segunda sessões de 
esclarecimento 
 
Contactos telefónicos 
Foram realizados dois contactos telefónicos (um por cada sessão) a 
cada um dos três casais que não residiam com o investigador com 
vista ao agendamento prévio das sessões de esclarecimento nos seus 
domicílios. Com cada telefonema eram despendidos, pelo menos, 10 
minutos (por vezes mais). O tempo despendido com estes 
telefonemas totalizou o seguinte: 

• cerca de 60 minutos (2 telefonemas por cada casal de 
participantes x 3 casais x 10 minutos).   

 
Deslocações 
Foram realizadas duas deslocações — uma por sessão — para se 
realizarem as sessões de esclarecimento a dois dos casais de 
participantes, deslocações estas onde foram despendidos cerca de 30 
minutos por cada. O tempo despendido totalizou, portanto, o seguinte:   

• cerca de 2 horas (2 casais x 2 deslocações x 30 minutos 
com cada deslocação).   

 
Realização das sessões de esclarecimento 
Foram realizadas duas sessões de esclarecimento diferentes a cada 
um dos 4 casais de participantes da amostra, onde foram despendidas 
cerca de 1.5 horas por cada casal (por vezes mais). O tempo 
despendido com estas sessões de esclarecimento totalizou o 
seguinte:    

• cerca de 12 horas (1.5 horas por cada casal de 
participantes x 4 casais x 2 sessões de esclarecimento).   

 

                                                                 
132 Este cálculo envolve cinco e não seis casais uma vez que um dos mesmos 
eram os pais do investigador. 
133 No caso das deslocações, dos seis casais de possíveis participantes 
abordados, quatro casais residiam a uma distância considerável do investigador 
(em média eram cerca de 15 Km), ainda que dentro do mesmo concelho (Maia). 
Um dos casais residia na mesma rua que o investigador pelo que não era 
despendido tempo contabilizável com deslocações. Mas, por cada um dos 
referidos quatro casais, as deslocações implicaram que tivessem sido 
despendidas 0,5 horas (15 minutos para a ida e 15 minutos para a vinda) na 
deslocação às suas residências ou domicílios. No caso dos telefonemas de 
contacto para combinar a visita às suas residências, foi também necessário 
despender algum tempo dada a grande necessidade de conversar muito 
característica em indivíduos seniores. Foi necessário, ainda assim, realizar cinco 
telefonemas - um por casal de possíveis participantes excluindo-se os pais do 
investigador - nos quais foi necessário investir, pelo menos, 10 minutos com 
cada um. Tal totaliza o seguinte tempo investido com telefonemas e 
deslocações: 2 horas e 50 minutos = (30 minutos x 4 deslocações + 10 minutos 
x 5 telefonemas para os participantes) . 

 
:: Tarefa 3: Realização das sessões individuais de 
realização do FT para recolha de dados 

 
Contactos telefónicos 
Foram realizados sete telefonemas a três casais de participantes onde 
eram despendidos, pelo menos, dez minutos com cada telefonema 
(por vezes era despendido muito mais tempo, dependendo do 
participante em causa). O total de tempo despendido com telefonemas 
totalizou o seguinte:  

• cerca de 3 hora e 30 minutos = (3 casais x 7 telefonemas 
x 10 minutos com cada telefonema).   

 
Deslocações 
Foram realizadas cerca de 7 deslocações, para se realizarem as 
sessões, a dois dos casais de participantes onde foram despendidos 
cerca de 30 minutos para cada deslocação. O total de tempo 
despendido com deslocações totalizou o seguinte:   

• cerca de 7 horas = (2 casais x 7 deslocações x 30 
minutos com cada deslocação).   

 
Realização das sessões individuais 
Foram realizadas cerca de 7 sessões a cada casal de participantes 
onde eram dedicadas cerca de 1,5 horas, em média (por vezes 
decorria mais tempo), a cada elemento do casal. Como cada domicílio 
incluía testes a dois participantes, tal representou, pelo menos, 3 
horas de contacto com cada casal. O tempo despendido na realização 
destas sessões individuais totalizou o seguinte:     

• cerca de 84 horas = (3 horas por cada casal de 
participantes x 4 casais x 7 sessões individuais para 
recolha de dados relativos à interface).   

 
Fazendo-se o somatório dos tempos antes descritos, verifica-se que 
foram dedicadas, no seu conjunto, ao recrutamento de participantes 
da amostra, à recolha de dados necessários à caracterização da 
amostra, às sessões de esclarecimento sobre o funcionamento da 
aplicação iNeighbour TV e às sessões individuais de recolha de dados 
relativos à interface da referida aplicação; um total de, 
aproximadamente, 121 horas.  

 
:: Tarefa 4: Tratamento e interpretação dos dados 
O processo de tratamento e interpretação dos dados recolhidos — 
incluindo organização dos dados, análise dos dados, construção de 
gráficos e descrição escrita dos mesmos — envolveu um trabalho 
diário de cerca de seis semanas. Em média foram dedicadas cerca de 
6 horas diárias a este processo. Assim o tempo despendido com este 
processo totalizou o seguinte: 

• cerca de 180 horas = (30 dias úteis x 6 horas)   
 
Nesta contabilização não estão incluídos os tempos, posteriores, 
despendidos com revisão e correcção do capítulo dedicado aos dados 
recolhidos em FT.   
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8.8. Anexo 8: Inquéritos para caracterização da amostra de FT 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo estão transcritos os dois inquéritos por questionário aplicados à amostra de participantes recrutados para posterior caracterização da 
mesma. Há no entanto a referir que este modelo de inquérito por questionário e as respectivas questões que o compõem, não são d a responsabilidade 
exclusiva do investigador e autor da presente tese. Estes foram concebidos conjuntamente com os investigadores do projecto iNei ghbour TV. Uma vez 
que uma parte da amostra - 6 dos 8 participantes - utilizada na presente investigação era constituinte da amostra do projecto i Neighbour TV - 10 
participantes - a aplicação destes inquéritos serviu tanto para a caracterização da amostra do projecto iNeighbour TV como para  a caracterização da 
amostra utilizada na presente investigação. Há no entanto questões desprovidas de qualquer pertinência para a presente Tese, pe lo que foram ignoradas 
no momento de tratamento dos dados recolhidos. 

 
 
:: Modelo do 1º Inquérito por questionário  
Idade 
• 50 - 55 anos; 
• 56 - 60 anos; 
• 61 - 65 anos; 
• 66 - 70 anos; 
• 71 - 75 anos; 
• Mais de 75. 

 
Sexo 
• Masculino; 
• Feminino. 

 
Localidade de residência 
• Resposta aberta. 

 
Estado civil 
• Casado/a; 
• Divorciado/a; 
• Viúvo/a; 
• Solteiro/a, 
• Vivo com o/a parceiro/a. 

 
Número de filhos 
• Nenhum; 
• Um;  
• Dois; 
• Três ou mais. 

 
Habilitações Literárias 
• 4ª Classe; 
• 6º ano; 
• 9ª Classe; 
• 12º ano; 
• Licenciatura; 
• Mestrado; 
• Doutoramento; 
• Outro. Qual? 

 
Situação Profissional 
• Reformado/a; 
• Empregado/a; 
• Reformado/a mas a trabalhar; 
• Desempregado/a. 

 
Onde vive 
• Casa própria; 
• Casa dos netos; 
• Lar; 
• Casa dos filhos; 
• Casa de outros familiares; 
• Outra. Qual? 

 
Com quem vive 

• Cônjuge; 
• Filhos. Quantos? 
• Netos. Quantos? 
• Familiares. Quantos? 
• Sozinho; 
• Outros. Quem? 

 
Com que frequência costuma sair de casa? 
• Todos os dias; 
• 3 a 4 vezes por semana; 
• 1 a 2 vezes por semana; 
• Raramente. 

 
Em média, quantas horas de Televisão vê por dia? 
• Menos de uma hora; 
• Entre uma a duas horas; 
• Entre três a quatro horas; 
• Entre cinco a seis horas; 
• Mais de seis horas. 

 
Quais os três principais motivos pelos quais vê Televisão? 
• Para me distrair; 
• Para ocupar o tempo livre; 
• Para me manter informado/a sobre a actualidade; 
• Para saber mais sobre o que as outras pessoas vêm; 
• Outro. Qual? 

 
Qual é o serviço de Televisão que possui? 
• Apenas quatro canais nacionais; 
• Meo; 
• CaboVisão; 
• Vodafone; 
• Clix; 
• Zon. 

 
Costuma telefonar a alguém para conversar sobre algo que viu ou está a 
ver na tv? 
• Sim; 
• Não. 

 
Costuma chamar alguém para ver consigo o que está a dar na tv? 
• Sim; 
• Não. 

 
Se fosse possível poder fazer e receber chamadas através da Televisão 
utilizaria essa funcionalidade? 
• Sim; 
• Não. 

 
Costuma telefonar a alguém para conversar sobre algo que viu ou está a 
ver na tv? 
• Sim; 
• Não. 
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Por semana, com que frequência costuma utilizar computador sem 
internet? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma consultar páginas na internet? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma consultar o e-mail? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma utilizar o Chat/Messenger? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma utilizar o Facebook? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma utilizar o Telemóvel para fazer 
chamadas? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência costuma utilizar o Telemóvel para 
enviar mensagens? 
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Participa no Field Trial? 
• Sim; 
• Não. 

 
 
:: Modelo do 2º Inquérito por questionário  
Por semana, com que frequência faz tarefas domésticas?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência pratica desporto e exercício?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai passear?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai ao café?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 

• Nunca. 
 
Por semana, com que frequência participa em associações?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai a parques e jardins?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai à igreja?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência visita familiares ou amigos?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência recebe visitas?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai ao centro de dia/noite?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência joga cartas/dominó/xadrez?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência faz trabalho voluntário?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência faz jardinagem/horticultura?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vê TV?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência usa o computador/internet?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência ouve rádio ou lê?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 
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Por semana, com que frequência vai ao teatro?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai ao cinema?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência visita museus/exposições?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Por semana, com que frequência vai a festas populares?  
• Todos os dias; 
• Três a quatro vezes; 
• Uma a duas vezes; 
• Nunca. 

 
Quais os motivos que o/a levam a realizar actividades físicas?  
• Iniciativa e interesse próprios; 
• Convites de amigos e/ou familiares; 
• Desejo de distracção; 
• Vontade de conversar; 
• Procura de companhia; 
• Procura de novos conhecimentos; 
• Sugestões vistas na Televisão; 
• Informação obtida na imprensa; 
• Outra. Qual? 

 
Quais os motivos que o/a levam a realizar actividades sociais?  
• Iniciativa e interesse próprios; 
• Convites de amigos e/ou familiares; 
• Desejo de distracção; 
• Vontade de conversar; 
• Procura de companhia; 
• Procura de novos conhecimentos; 
• Sugestões vistas na Televisão; 
• Informação obtida na imprensa; 
• Outra. Qual? 

 
Quais os motivos que o/a levam a realizar passatempos?  
• Iniciativa e interesse próprios; 
• Convites de amigos e/ou familiares; 
• Desejo de distracção; 
• Vontade de conversar; 
• Procura de companhia; 
• Procura de novos conhecimentos; 
• Sugestões vistas na Televisão; 
• Informação obtida na imprensa; 
• Outra. Qual? 

 
Quais os motivos que o/a levam a participar/consumir/visitar eventos 
culturais?  
• Iniciativa e interesse próprios; 
• Convites de amigos e/ou familiares; 
• Desejo de distracção; 
• Vontade de conversar; 
• Procura de companhia; 
• Procura de novos conhecimentos; 
• Sugestões vistas na Televisão; 
• Informação obtida na imprensa; 
• Outra. Qual? 

 
Desloca-se mais sozinho ou acompanhado?  
• Sozinho; 

• Acompanhado. 
 
Quais os meios que mais utiliza para se deslocar?  
• Carro conduzido por mim; 
• Carro conduzido por outros; 
• Transportes públicos; 
• Bicicleta motorizada; 
• A pé; 
• Taxi; 
• Outros. Quais? 

 
Até que distância se costuma deslocar?  
• Apenas na minha rua/bairro; 
• Na minha freguesia; 
• Na minha cidade/vila/aldeia; 
• No meu concelho/distriito; 
• Pelos concelhos/distritos vizinhos; 
• Outros. 

 
Quantas televisões tem em casa?  
• Nenhuma; 
• Uma. 
• Duas; 
• Três ou mais. 

 
Em que divisões da casa possui televisor?  
• Sala de estar; 
• Quarto/s; 
• Cozinha; 
• Outra. Qual? 

 
Em que altura do dia vê mais TV?  
• De manhã; 
• De tarde; 
• De noite; 
• Todo o dia. 

 
Quais são os seus três tipos de programas preferidos?  
• Concursos; 
• Telenovelas; 
• Noticiários/reportagens; 
• Desporto; 
• Documentários; 
• Debates; 
• Programas de entretenimento manhá ou da tarde; 
• Filmes; 
• Reality Shows; 
• Culturais e artísticos; 
• Religiosos; 
• Talkshows; 
• Outro. Qual? 

 
Com quem costuma ver Televisão com mais frequência?  
• Sozinho/a; 
• Cônjugue; 
• Filhos; 
• Netos; 
• Amigos/Vizinhos; 
• Outros. Quem? 

 
Se vê sozinho/a, quem gostaria que lhe fizesse companhia?  
• Cônjugue; 
• Filhos; 
• Netos; 
• Amigos/Vizinhos; 
• Ninguém;  
• Outros. Quem? 

 
Que outras tarefas faz enquanto vê Televisão?  
• Tarefas domésticas; 
• Trabalhos manuais; 
• Conversar; 
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• Ler/ouvir rádio; 
• Comer; 
• Usar computador/internet; 
• Nenhuma; 
• Outras. Quais? 

 
Costuma conversar com outras pessoas sobre o que vê na TV?  
• Sim; 
• Não. 

 
Se sim, com quem conversa com mais frequência?  
• Cônjugue; 
• Filhos; 
• Netos; 
• Amigos/Vizinhos; 
• Outros familiares; 
• Outros. Quem? 

 
Normalmente, em que local conversa sobre o que vê na TV?  
• Em casa; 
• Na casa de familiares; 
• Na casa de amigos/vizinhos; 
• Cafés; 
• Outros espaços/públicos; 
• Outros. Quais? 

 
 Normalmente, conversa sobre o que vê na TV:  
• Durante o programa que está a passar na TV; 
• Antes do programa; 
• Depois do programa; 
• Nos dias seguintes ao programa; 

 
Como costuma conversar?  
• Pessoalmente; 
• Por chamada telefónica; 
• Por SMS; 
• Pela Internet; 
• Outro. Qual? 

 
Se não conversa porque não o faz?  
• Não me interessa falar sobre o que dá na TV; 
• Não tenho tempo; 
• Não tenho com quem conversar; 
• Os outros não vêm o mesmo que eu; 
• As outras pessoas não gostam de falar sobre programas de 

Televisão; 
• Outro. Qual? 

 
Estando a ver TV, que motivos serão oportunos para alguém lhe 
telefonar e interromper?  
• Para conversar sobre o dia a dia; 
• Para fazer algum convite para sair; 
• Para conversar sobre o que está a dar na TV; 
• Numa emergência pois não gosto que me incomodem; 
• Outro. Qual? 

 

Se fosse possível poder enviar e receber mensagens através do televisor 
utilizaria essa funcionalidade?  
• Sim; 
• Não. 

 
Qual é o tipo de televisor que tem no quarto?  
• Televisor normal (CRT); 
• Ecrã fino e plano; 
• Outro. Qual? 

 
 Qual é o tipo de televisor que tem na cozinha?  
• Televisor normal (CRT); 
• Ecrã fino e plano; 
• Outro. Qual? 

 
Qual é o tipo de televisor que tem na sala?  
• Televisor normal (CRT); 
• Ecrã fino e plano; 
• Outro. Qual? 

 
Está a tomar algum tipo de medicação?  
• Sim; 
• Não; 

 
 Se sim, como se recorda de quando os tem de tomar?  
• Escrevo num papel; 
• Ponho alarme no telemóvel; 
• Escrevo numa agenda; 
• Peço a alguém para me lembrar; 
• Tomo quando me lembro; 
• Outro. Qual? 

 
Quando precisa de apoio a quem é que recorre?  
• Cônjugue; 
• Filhos; 
• Netos; 
• Amigos/vizinhos; 
• Assistente domiciliário;  
• Outro. Qual? 

 
Quando precisa de contactar essa pessoa como o faz?  
• Pessoalmente; 
• Por chamada de telemóvel; 
• Por SMS; 
• Por e-mail; 
• Outro. Qual? 

 
Qual é a melhor altura do dia para podermos contactá-lo por telefone?  
• De manhã; 
• De noite; 
• De tarde; 
• Ao longo do dia. 

 

 

  



 

 294 

8.9. Anexo 9: Inquérito sobre a saúde sensorial e física da amostra de FT 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo apresenta-se o modelo de inquérito por questionário aplicado aos participantes recrutados no FT, para recolha de dados sobre a 
saúde sensorial e física da amostra, para posterior caracterização da mesma no corpo de texto da tese. 

 
 
:: Modelo do inquérito por questionário 
Usa óculos? 
• Sim; 
• Não. 

 
Para ver ao perto, ao longe ou usa lentes progressivas? 
• Perto; 
• Longe; 
• Progressivas. 

 
Tem algum problema/doença de visão? 
• Sim; 
• Não. 

 
Qual o problema/doença de visão que tem? 
• Resposta aberta. 

  
Ouve mal? 
• Sim; 
• Não. 

 
Usa aparelho auxiliar auditivo? 
• Sim; 
• Não. 

 
Toma algum tipo de medicamento? 
• Sim; 
• Não. 

 
Tem problemas de saúde? 
• Sim; 
• Não. 

 
Quais? 
• Resposta aberta. 
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8.10. Anexo 10: Modo de acesso dos participantes do FT à aplicação iNeighbour TV 

 
 
Descrição do anexo 

No presente anexo apresenta-se o modo de acesso dos participantes à aplicação iNeighbour TV, a partir do acesso de iTV instalado no domicílio de 

cada casal de participantes no FT. 

 
 

:: Descrição do modo de acesso 
Em termos práticos e operativos, com o serviço da Meo instalado, os participantes acediam à aplicação através de um canal específico — o 996 — onde 
tinham de introduzir, com o telecomando, um código de acesso. Depois da validação de utilizador com o código, a aplicação iNeighbour TV e sua 
interface gráfica eram exibidas aos participantes nos seus próprios Televisores, conforme a seguinte descrição complementada com a sequência de 
imagens da Figura 110: 

• Passo 1: O participante acedia com o telecomando do Meo ao canal 996; 
 

• Passo 2: A aplicação exibia ao participante no televisor o Splash de entrada na aplicação. Era exibida neste Splash a mensagem "Pressione 
a tecla OK para aceder à aplicação!";  

 
• Passo 3: O participante pressionava a tecla OK no telecomando para prosseguir; 

 
• Passo 4: A aplicação exibia, depois, ao participante uma mensagem de boas-vindas e uma ajuda de interacção, indicando-lhe que tinha de 

activar o item interactivo Entrar, carregando na tecla OK para entrar efectivamente na aplicação;  
 

• Passo 5: O participante pressionava, depois, na tecla OK no telecomando para prosseguir; 
 

• Passo 6: A aplicação exibia ao participante a página de escolha de utilizador. Uma vez que em cada domicílio existiam dois participantes, a 
aplicação previa esta singularidade e no momento de Login confrontava o participante com um pedido de identificação, obrigando-o a optar 
por um dos dois perfis exibidos; 

 
• Passo 7: O participante escolhia, com as teclas direccionais, entre um dos dois perfis exibidos em ecrã e premia a tecla OK no telecomando 

para prosseguir; 
 

• Passo 8: A aplicação exibia ao participante uma mensagem onde era pedida a inserção de um código de acesso à mesma; 
 

• Passo 9: O participante inseria o código 1234 (igual para todos os utilizadores para facilitar a sua memorização) com as teclas numéricas do 
telecomando e clicava na tecla OK para finalmente prosseguir para a aplicação;   

 

• Passo 10: Por fim a aplicação exibia ao participante a aplicação aberta, sob a forma de um menu inicial com os itens interactivos (com 
iconografia específica associada) de acesso a cada uma das áreas da mesma. 

 

Figura 110 - Passos de interacção para acesso à aplicação iNeighbour TV através do Meo 
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Pressione OK para aceder à App Pressione OK para aceder à App

Bem-vindo ao iNeighbour TV.
Escolha entrar para introduzir
os seus dados de acesso.

ENTRAR

Bem-vindo ao iNeighbour TV.
Escolha entrar para introduzir
os seus dados de acesso.

ENTRAR

Utilizador 1 Utilizador 2

Prima OK para selecionar

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Passo 4 Passo 5 Passo 6
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Utilizador 1 Utilizador 2

Prima OK para selecionar

Utilizador

Código

****

Cancelar Entrar

Passo 7 Passos 8 e 9 Passo 10
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8.11. Anexo 11: Tratamento de dados recolhidos em FT na avaliação da iconografia  

 
 
Descrição do anexo 

No presente anexo apresentam-se tabelas comparativas de algumas das respostas facultadas pelos participantes na avaliação da iconografia e de apoio 

à análise dos dados obtidos com a avaliação realizada.   

 
 
:: Tabelas comparativas de dados recolhidos 

 
Tabela 17 - Respostas dos participantes para ícones Procurar amigos, Comunicação e Desligar 

Participante vs 
respostas    
P1 Lupa Telefone porteiro... Dá impressão que há a 

saída de um som através de uma grelha...  
Aquecimento, fogão elétrico. 

P2 Raquete, coador.... uma chave... Transportes... Dava-me a ideia de uma 
estação de serviço 

Deficiente... 

P6 Amizade restrita com determinada 
pessoa. 

falar através da televisão (sabendo que se 
trata de uma aplicação de tv interactiva). 

Pessoa limitada a um espaço físico. 

P5 Parece uma raquete. Não sabe nem lhe sugere nada Não sabe! 
P7 Lupa... Depois de lhe ter dado uma 

pista sobre o que pode fazer ele 
responde que é para ver contactos... 

"Fivela de cinto não é!"  Isto é o sinal de inválidos ou cadeira de 
rodas... Ou então é perigos químicos... 

P8 Não sabe... "Uma coisa de jogar? Ténis 
ou qualquer coisa?" 

"Parece-me uma fivela"... "coisa para deficientes..." Parece uma 
cadeira de rodas... 

P3 Parece-me uma chave (resposta dada 
quando lhe foi perguntado se fosse um 
objecto qual seria). Parece também 
uma raquete... Mas uma raquete não é 
redonda... Também sugere um volante 
de um carro.... 

Uma indicação de registos.... Simbolo de desligar 

P4 Pode ser uma lupa... Qualquer coisa de falar... Não sabe... 

 
 

Tabela 18 - Respostas para ícones Comunidade, Amigos, Termos de utilização, Criar receituário e Marcações médicas e farmácias  

Participante vs 
respostas      

P1 
Boa disposição... 
 

Uma pessoa... (a 
brincar este é um 
surdo mudo. Não fala 
nem vê).  
 

Cartão do telemóvel. 
Envio ou recebimento 
de mensagens. 
 

Não consegue 
identificar um 
significado para o 
ícone 
 

Grelha com uma 
dobradiça. Também 
pode ser uma caixa 
com compartimentos 
para as várias tomas 
de medicamentos. 

P2 

Não conseguiu 
identificar um 
significado. 
 

Se aquela era uma 
comunidade esta é 
uma comunidade muito 
fechada :P Já não vejo 
ali a cara a rir. 
 

Aquecedor... "Dá-me 
uma ideia que é um 
cartão por causa 
daquela coisa 
quebrada!" 
 

Cortar a medicação... 
Que não se pode 
tomar sem consultar  
 

Uma Janela... Simbolo 
para pagamento de 
impostos, águas... 
Depois de dar uma 
pista dizendo que está 
relacionado com saúde 
responde Hospital e 
centro de saúde... 

P6 

Pretender-se à que a 
pessoa tenha um 
horário para se 
levantar ou deitar.  

Um indivíduo solitário.  
 

Cartão de telemóvel 
 

Telefone de 
emergência. Acha 
abstracto 
 

Resposta: Recipiente 
onde estarão os 
medicamentos 

P5 

Cancela (portão). 
Acaba por dizer que 
não sabe o que é. 
 

Acha muito parecido 
com o anterior. Não 
sabe o significado. Se 
tivesse o sorriso diria 
que é uma criança. 
Mas isso é pela 
discussão do ícone 
anterior. 

Intercomunicador de 
entradas de 
campaínhas.  
 

Não sabe o que é nem 
apresenta uma 
possibilidade de 
resposta. 
 

Sugere-lhe um blister 
de comprimidos. 
 

P7 

"ei pá... Tem ali um 
sorriso... Tem ali uma 
lua.. Será um banco? 
Não sei..." 
 

"sei lá uma pessoa... 
Porque já vi o outro... 
Senão não ia lá!" 
 

"Uma vasilha... Num 
sei..." 
 

"Medicação e a cruz 
vermelha?" "Não é um 
botão?" 
 

Multibanco? Então não 
sei. Cadeia tão 
pouco... Janela tão 
pouco. Acesso ao 
caixote do lixo.... 

P8 
Identifica uma cabeça 
e um corpo. O resto 
não vê nada. 

"Acho que é igual ao 
anterior". 
 

Não sabe identificar 
um significado 
 

"Parece-me um 
telefone!" 
 

Um telefone... 
 

P3 

Não consegue 
identificar um conceito 
e significado, mesmo 
depois de ter sido que 

Não consegue 
identificar um 
significado... 
 

Ventilador.... 
 

Sinal da cebeça de um 
parafuso em cruz, sinal 
de mais.  
 

Sugere uma grade, 
sugere uma porta 
traseira de um navio... 
Pode ser tantas coisas 
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é uma pessoa que está 
atrás da outra. 
Conseguiu distinguir 
que a figura em 
primeiro plano é uma 
figura humana. 

referente a grades. 
 

P4 
Não consegue associar 
um conceito à 
representação 
 

Parecido com o 
anterior. Não 
consegue, contudo 
identificar um conceito 
associado ao ícone. 

Não consegue 
identificar nenhum tipo 
de conceito ou 
significado. Parece-lhe 
uma grelha. 

Não sugere qualquer 
tipo de significado. 
 

Teste oftalmológico 
aos olhos. Também 
pode ser um teclado de 
um telefone. 
 

 
 

Tabela 19 - Respostas para os ícones Procurar amigos, Criar eventos, Criar receituário e Desligar  

Participante  
vs respostas     
P1 Lupa Resposta: Mais lazer... 

 
Não consegue identificar um 
significado para o ícone. 

Aquecimento, fogão 
eléctrico. 

P2 Raquete, coador.... uma 
chave... 

Ter limitações....Ter 
cuidado... Tá ali uma cruz 
meio cortada, parece que dá 
a ideia de que deve haver 
limitações. Coisas dentro do 
lazer com que as pessoas 
de uma determinada idade  
têm de ter atenção. O "Mais" 
sugere-lhe a ideia de 
"cuidado" e prevenção. 
"Também nos tempos livres 
há que ter cuidado" 

Cortar a medicação... Que 
não se pode tomar sem 
consultar  
 

Deficiente... 

P6 Amizade restrita com 
determinada pessoa. 

Lazer mais alguma 
actividade. 

Telefone de emergência. 
Acha abstracto. 

Pessoa limitada a um 
espaço físico. 

P5 Parece uma raquete. 
Não consegue interpretar o 
significado. 
 

Não sabe o que é nem 
apresenta uma possibilidade 
de resposta. 

Não sabe! 

P7 
Lupa... Depois de lhe ter 
dado uma pista sobre o que 
pode fazer ele responde que 
é para ver contactos... 

"Este é o lazer com a 
medicação!" (claramente 
achou o simbolo parecido 
com o de criar receituário 
onde o simbolo de mais 
também era utilizado. 
Quando perguntei se isos 
lhe fazia confusão 
respondeu que sim o que 
claramente indica que se 
devem distinguir mais os 
simbolos.)  

"Medicação e a cruz 
vermelha?" "Não é um 
botão?" 
 

Isto é o sinal de inválidos ou 
cadeira de rodas... Ou então 
é perigos químicos... 

P8 
Não sabe... "Uma coisa de 
jogar? Ténis ou qualquer 
coisa?" 

Não associa o ícone a um 
significado." Sei que ali tem 
uma copa (apontando para 
acopa) e ali não sei o que é! 
(apontando para o simbolo 
de mais)" 

"Parece-me um telefone!" 
 

"coisa para deficientes..." 
Parece uma cadeira de 
rodas... 

P3 
Parece-me uma chave 
(resposta dada quando lhe 
foi perguntado se fosse um 
objecto qual seria).  

Não sabe o que poderá 
significar... 
 

Sinal da cebeça de um 
parafuso em cruz, sinal de 
mais.  
 

Simbolo de desligar 

P4 Pode ser uma lupa... 
É a mesma coisa que o 
anterior com mais qualquer 
coisa.  

Não sugere qualquer tipo de 
significado. Não sabe... 

 
 

Tabela 20 - Respostas relativas à pertinência da inclusão de funcionalidade de customização do tamanho da iconografia  
 

Participante Acha útil Acha inútil Porquê? 

P1   litú ahcA

Se de hoje para amanhã eu estiver a 
ver pior posso sempre por o tamanho 
dos simbolos maior para os ver 
melhor. Por isso acho que é uma boa 
ideia ter essa coisa de aumentar ou 
diminuir o tamanho. 

P2   litú ahcA Porque pode ser necessário 
aumentar para se ver melhor. 

P6  litúni ahcA 

Referiu que para algumas pessoas 
pode ser útil mas de uma forma geral 
achou que se calhar não será muito 
necessário porque ao fim de algum 
tempo, e com o uso, a pessoa acaba 
por perceber ao que os simbolos se 
referem. 

P5   litú ahcA Porque se de um momento para o 
outro a visão piorar dá jeito poder ir 
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ali para por os simbolos maiores. 

P7  Acha inútil 
Porque não sinto grandes 
dificuldades de visão. 

P8  Acha inútil 
Não acho que seja preciso ter algo 
assim. 

P3 

Acha útil  

É um conforto. Há dias, quando 
estou a ver tv, em que estou mais 
cansado da vista e tenho de me 
levantar para ver melhor o que está a 
dar senão parece que vejo mal. Se 
tiver de fazer o mesmo para isto é 
muito desconfortável. Por isso se 
puder aumentar o tamanho das 
coisas lá sem ter de me levantar, 
quando eu quiser, pra mim é um 
conforto. 

P4 Acha útil  Porque facilita. 
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8.12. Anexo 12: Tarefas de interacção específicas executadas em FT  

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo apresentam-se as descrições detalhadas e ilustradas das tarefas de interacção cuja execução foi solicitada aos participantes do FT à 
interface iNeighbour TV. A sua passagem para anexo deveu-se à necessidade de simplificar a descrição, no corpo de texto da tese , das referidas tarefas 
de interacção. Pretendeu-se com esta opção tornar, para o leitor, a leitura do texto mais fluida e facilitada.  

 
 
:: Descrição da Tarefa 1 - Log in e consulta meteorológica 
Esta tarefa implicava a execução dos passos apresentados a seguir e que se encontram ilustrados na Figura 111:  

• Passo 1: Aceder ao canal 996 (digitar o 996 com os numerais de telecomando) a partir da emissão televisiva; 
 
• Passo 2: Dar ordem à aplicação premindo a tecla OK para aceder à aplicação conforme indicação exibida no televisor;  
 
• Passo 3: Premir a tecla OK para activar o item/botão Entrar e aceder à página de opção de utilizador; 
 
• Passo 4: Escolher entre os dois perfis de utilizador disponíveis (com teclas direccionais) e validar a escolha premindo a tecla  OK; 
 
• Passo 5: Inserir o código de utilizador pedido pela aplicação (digitar o 1234 com os numerais de telecomando) e seleccionar o item/botão 

Entrar, seguido da sua validação premindo a tecla do OK; 
•  
• Passo 6: Seleccionar no menu principal o item/botão da área Informação e entrar na mesma validando/activando-o ao premir a tecla OK; 
 
• Passo 7: Dentro da área Informação descer o focus do item de menu Meteorologia, passando pelo filtro esquerdo, até ao item de lista Hoje. 

Depois activar esse item premindo a tecla OK para abrir a página de detalhe; 
 
• Passo 8: Retroceder à lista de conteúdos da área de meteorologia da Informação, bastando para tal, premir o OK no item/botão de 

retrocesso Voltar ao tempo (por defeito quando se entra na página de detalhe o focus encontra-se sobre este item/botão); 
 
• Passo 9: Dentro da página de lista de conteúdos da área Meteorologia subir o focus do filtro esquerdo para o segundo item de menu e 

deslocar o focus para a esquerda até ao primeiro item de menu. A seguir premir o OK para retroceder da página de lista de conteúdos até ao 
menu principal da aplicação. 

 
Figura 111 - Passos de interacção implicados na primeira tarefa de interacção  
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:: Descrição da Tarefa 2 - Criação de um Evento 
Esta tarefa implicava a execução dos passos apresentados a seguir e que se encontram ilustrados na Figura 112: 

• Passo 1: Seleccionar no menu principal da aplicação o item/botão da área Lazer e entrar na mesma validando/activando-a com a tecla OK; 
 
• Passo 2: Dentro da área Lazer deslocar, com as teclas direccionais, o focus do segundo item/botão de menu para o filtro central designado 

Criar evento e validar essa opção com a tecla OK; 
 
• Passo 3: Dentro da Criação de Eventos definir um tipo de Evento: 

o Premir a tecla OK com o focus no botão Escolher tipo de evento; 
o Seleccionar um tipo de Evento por entre a lista que se abre usando as teclas direccionais e validando a opção com a tecla OK;  
 

• Passo 4: Introduzir um nome para o Evento (uso de teclado virtual); 
o Descer o focus do item/botão alterar o título e premir o OK para validar a opção e abrir o teclado virtual de input de texto; 
o No teclado virtual exibido no televisor inserir letra a letra um título, validando cada letra seleccionada com um OK no teclado. 

Depois validar o título inserido seleccionando o OK do teclado (situado no canto superior direito do mesmo) e validando a opção 
clicando no OK do telecomando.  

 
• Passo 5: Seleccionar data e hora do Evento: 

o Clicar no OK com o focus no item/botão Marcar hoje; 
o Na lista de horas que se abre seleccionar com as teclas direccionais a hora pretendida e validar a opção premindo a tecla OK no 

telecomando; 
o Na lista de minutos que se abre seleccionar com as teclas direccionais o intervalo de minutos pretendido e validar a opção 

premindo a tecla OK no telecomando;  
 

• Passo 6: Seleccionar a localização do Evento (Distrito, Concelho, Freguesia): 
o Repetir o modelo e protocolo de procedimentos dos passos 3 e 6.  
 

• Passo 7: Definir a Privacidade do Evento (público ou privado): 
o Com as teclas direccionais seleccionar uma das duas opções exibidas (público ou privado) e validar a opção premindo a tecla 

OK no telecomando.  
 

• Passo 8: Envio de convites do Evento para outros utilizadores: 
o Repetir protocolo e modelo de procedimentos do passo 7; 
 

• Passo 9: Validar o resumo do Evento: 
o Alterar cada um dos campos de dados (protocolo igual ao dos passos 3 e 6) se disso for caso, descer o focus para o item/botão 

Terminar e validar a opção premindo a tecla OK no telecomando; 
 

• Passo 10: Validar mensagem de confirmação sobre a criação do Evento: 
o Seleccionar com teclas direccionais uma das duas opções da mensagem de confirmação e validar a opção escolhida premindo 

a tecla OK no telecomando. 
 

Figura 112 - Passos de interacção implicados na tarefa de interacção "Criar um evento" 
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:: Descrição da Tarefa 3 - Criação de uma Lista de Medicação 
Esta tarefa implicava a execução dos passos apresentados a seguir e que se encontram ilustrados na Figura 113: 

• Passo 1: Seleccionar, no menu principal da aplicação, o item/botão relativo à área Saúde e entrar na mesma validando/activando-a com a 
tecla OK; 

 
• Passo 2: Dentro da área Saúde deslocar/seleccionar, no menu de segundo nível e com as teclas direcionais, o focus do segundo item/botão 

de menu para o quarto item/botão de menu. A seguir activar o mesmo com o OK no telecomando para aceder à subárea Inserir 
medicamentos.  

 
• Passo 3: Dentro da subárea Inserir medicamentos escolher o medicamento: 

o Com o focus no item/botão Escolha medicamento activá-lo com a tecla OK no telecomando; 
o Na lista de medicamentos que se abre seleccionar, com as teclas direcionais, o medicamento pretendido e validar a opção 

premindo o OK no telecomando;  
 

• Passo 4: Inserir a quantidade por toma: 
o Deslocar/descer, com as teclas direccionais, o focus do item/botão "escolha medicamento" para o "quantidade por toma"; 
o Com o focus no item/botão "quantidade por toma" activá-lo com a tecla OK no telecomando; 
o Na lista de quantidades que se abre seleccionar, com as teclas direccionais, a quantidade pretendida e validar a opção 

premindo o OK no telecomando;  
 

• Passo 5: Escolher a periodicidade: 
o Deslocar/descer, com as teclas direccionais, o focus do item/botão Quantidade por toma para o Escolha periodicidade; 
o Com o focus no item/botão Escolha periodicidade activá-lo com a tecla OK no telecomando; 
o Na lista de intervalos de periodicidade que se abre seleccionar, com as teclas direccionais, a periodicidade pretendida e validar 

a opção premindo o OK no telecomando;  
 

• Passo 6: Escolher a data de início: 
o Deslocar/descer, com as teclas direccionais, o focus do item/botão Escolha periodicidade para o Data de início; 
o Com o focus no item/botão Data de início activá-lo com a tecla OK no telecomando; 
o Na lista de datas que se abre seleccionar, com as teclas direccionais, a data pretendida e validar a opção premindo a tecla OK 

no telecomando;  
 

• Passo 7: Terminar: 
o Deslocar/descer, com as teclas direccionais, o focus do item/botão Data de início para o Terminar e validar a opção premindo a 

tecla OK no telecomando; 
 

• Passo 8: Confirmação da Criação da Lista de Medicação: 
o Com as teclas direccionais seleccionar uma das duas opções exibidas na interface e validar a opção premindo a tecla OK no 

telecomando. 
 

Figura 113 - Passos de interacção implicados na tarefa "Criar uma Lista de Medicação" 
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8.13. Anexo 13: Dados recolhidos na avaliação do comportamento do focus 

 
 
Descrição do anexo 
No presente anexo apresenta-se a análise esquemática e quantitativa das expectativas declaradas pelos participantes, para o comportamento do focus 

por entre os itens interactivos da interface que foram avaliados. 

 

 
:: Do Focus no item interactivo de menu mais à esquerda 
para baixo (para os filtros) 
Quando o focus está no item interactivo de menu mais à esquerda 
(marcado a branco na Figura 114) e quando se prime a tecla para baixo 
(seta marcada a branco na Figura 114) as respostas fornecidas pela 
maioria dos participantes — cinco em oito — sugerem que a maior parte 
das expectativas são a de que o focus salte directamente para o filtro de 
conteúdos situado mais à esquerda, tal como ilustrado na seguinte 
figura: 

 
Figura 114 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 1 

 
 
Dos restantes participantes, dois acharam que o focus deveria saltar 
para o filtro de conteúdos central e um achou que o focus deveria saltar 
para o filtro de conteúdos direito. Portanto, comparando-se a expectativa 
declarada pela maior parte dos participantes, com o comportamento 
efectivamente implementado no focus da interface — saltava para baixo 
e para o primeiro filtro do lado esquerdo da interface — verificou-se que, 
neste caso, o comportamento do focus, era globalmente consistente com 
a expectativa declarada pela maioria dos participantes. 

 
:: Do Focus no segundo item interactivo de menu  
para baixo  
Quando o focus está no segundo item interactivo de menu, a contar da 
esquerda, (marcado a branco na Figura 115) e quando se carrega na 
tecla para baixo (seta marcada a branco na Figura 115), as respostas 
fornecidas pela maioria dos participantes — cinco em oito — sugerem 
que a expectativa do comportamento o focus é a de que este salte para 
o filtro de conteúdos mais à esquerda como ilustrado na seguinte figura 
e nos dados quantitativos apresentados a seguir:  

 
Figura 115 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 2 

 
 
Os restantes participantes — três — acharam todos que o focus deveria 
saltar para o filtro de conteúdos central. Portanto, comparando-se a 
expectativa expressa pela maior parte dos participantes com o 
comportamento efectivamente implementado no focus da interface — 
saltava para baixo e para o primeiro filtro do lado esquerdo da interface 
— verificou-se que, neste caso, o comportamento do focus, é 
globalmente consistente com a expectativa declarada pela maioria dos 
participantes. 
 
:: Do Focus no terceiro item interactivo de menu  
para baixo  
Quando o focus está no terceiro item interactivo de menu, a contar da 
esquerda, (marcado a branco na Figura 116) e quando se carrega na 
tecla para baixo (seta marcada a branco na Figura 116), as respostas 

fornecidas pela maioria dos participantes — sete em oito — sugerem 
que a expectativa do comportamento do focus é a de que este salte para 
o filtro de conteúdos central, tal como ilustrado na seguinte figura e nos 
dados quantitativos apresentados a seguir:  

 
Figura 116 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 3 

 
 
Para o restante participante o focus saltaria para o filtro esquerdo. 
Portanto, comparando-se a expectativa expressa pela maior parte dos 
participantes com o comportamento efectivamente implementado no 
focus da interface — saltava para baixo e para o primeiro filtro do lado 
esquerdo da interface — verificou-se que, neste caso, o comportamento 
do focus, não era consistente com a expectativa evidenciada pela 
maioria dos participantes. 
 
:: Do Focus no quarto item interactivo de menu  
para baixo  
Quando o focus está no quarto item interactivo de menu, a contar da 
esquerda, (marcado a branco na Figura 117) e quando se carrega na 
tecla para baixo (seta marcada a branco na Figura 117), as respostas 
fornecidas pela maioria dos participantes - 6 em 8 - sugerem que a 
expectativa de comportamento do focus seja no sentido de este descer 
para o filtro de conteúdos central, tal como ilustrado na seguinte figura e 
nos dados quantitativos apresentados a seguir: 

 
Figura 117 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 4 

 
 
Dos restantes participantes um achou que o focus saltaria para o filtro de 
conteúdos esquerdo enquanto o restante achou que saltaria para o o 
filtro de conteúdos direito. Portanto, comparando-se a expectativa 
expressa pela maior parte dos participantes com o comportamento 
efectivamente implementado no focus da interface (saltava para baixo e 
para o primeiro filtro do lado esquerdo da interface), verificou-se que, 
neste caso, o comportamento do focus, não era consistente com a 
expectativa evidenciada pela maioria dos participantes. 

 
:: Do Focus no quinto item interactivo de menu  
para baixo  
Quando o focus está no quinto item interactivo de menu, a contar da 
esquerda, (marcado a branco na Figura 118) e quando se carrega na 
tecla para baixo (seta marcada a branco na Figura 118), as respostas 
fornecidas foram as seguintes, tal como podem ser verificadas na 
seguinte figura e nos dados quantitativos apresentados a seguir: 

 
Figura 118 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 5 
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• Quatro dos participantes acharam que o focus desceria para o filtro 
de conteúdos direito; 

• Três acharam que desceria para o filtro de conteúdos central; 
• E um achou que desceria para o filtro de conteúdos esquerdo. 

 
Portanto, comparando-se a expectativa declarada pela maior parte dos 
participantes com o comportamento efectivamente implementado no 
focus da interface — saltava para baixo e para o primeiro filtro do lado 
esquerdo da interface — verificou-se que, neste caso, o comportamento 
do focus, não era consistente com a expectativa evidenciada pela 
maioria dos participantes. 

 
:: Do Focus no filtro de conteúdos esquerdo para cima 
Quando o focus está no filtro de conteúdos esquerdo (marcado a branco 
na Figura 119) e quando se carrega na tecla para cima (seta marcada a 
branco na Figura 119) as respostas fornecidas pela maioria dos 
participantes - 5 em 8 - sugerem que a expectativa de comportamento 
do focus seja no sentido de este subir para o primeiro item interactivo de 
menu do lado esquerdo, como se encontra ilustrado na seguinte figura e 
nos dados quantitativos apresentados a seguir: 

 
Figura 119 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 6 

 
 

Para os restantes participantes o focus saltaria para o segundo item 
interactivo de menu. Portanto, comparando-se a expectativa expressa 
pela maior parte dos participantes com o comportamento efectivamente 
implementado no focus da interface (saltava para o item de menu 
correspondente à subárea activa naquele momento), verificou-se que, 
neste caso, o comportamento do focus, não era consistente com a 
expectativa evidenciada pela maioria dos participantes. Apenas três dos 
oito participantes deram respostas consistentes com o comportamento 
efectivo do focus. 
 
:: Do Focus no filtro de conteúdos central para cima 
Quando o focus está no filtro de conteúdos central (marcado a branco na 
Figura 120) e quando se carrega na tecla para cima (seta marcada a 
branco na Figura 120) as respostas fornecidas pelos participantes - 4 em 
8 - sugerem que a expectativa de comportamento do focus seja no 
sentido de este subir para o quarto item interactivo de menu, como se 
encontra ilustrado na seguinte figura e nos dados quantitativos 
apresentados a seguir: 

 
Figura 120 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 7 

 
 

• Quatro dos participantes acharam que o focus deveria subir para o 
quarto item interactivo; 

• Dois acharam que o focus deveria subir para o segundo item 
interactivo; 

• Um achou que o focus deveria subir para o primeiro item 
interactivo; 

• Um achou que deveria subir para o terceiro item; 
 

Portanto, comparando-se a expectativa expressa pela maior parte dos 
participantes com o comportamento implementado no focus da interface 
(saltava para o item de menu correspondente à subárea activa naquele 
momento), verificou-se que, neste caso, o comportamento do focus, não 
era consistente com a expectativa evidenciada pela maioria dos 
participantes.  

 
:: Do Focus no filtro de conteúdos direito para cima 
Quando o focus está no filtro de conteúdos direito (marcado a branco na 
Figura 121) e quando se carrega na tecla para cima (seta marcada a 
branco na Figura 121) as respostas fornecidas são ainda algo 
divergentes, embora haja um possível comportamento do focus que foi 
apontado por metade dos participantes. Repare-se na seguinte figura e 
nos dados quantitativos apresentados a seguir: 

 
Figura 121 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 8 

 
 

• Quatro dos participantes acharam que o focus deveria subir para o 
quinto item interactivo de menu; 

• Dois acharam que o focus deveria subir para o segundo item 
interactivo de menu; 

• Um achou que o focus deveria subir para o primeiro item de menu; 
• E o último achou que o focus deveria subir para o primeiro item de 

menu. 
 
Portanto, comparando-se a expectativa expressa pela maior parte dos 
participantes com o comportamento efectivamente implementado no 
focus da interface (saltava para o item de menu correspondente à 
subárea activa naquele momento), verificou-se que, neste caso, o 
comportamento do focus, não era consistente com a expectativa 
evidenciada pela maioria dos participantes. 
 
:: Do Focus no quinto item interactivo de menu para o lado 
direito 
Quando o focus está no quinto e último item interactivo de menu - 
situado extremo do lado direito do menu (Figura 122) - e quando se 
carrega na tecla para o lado direito (lado direito da Figura 122), as 
respostas fornecidas pelos participantes evidenciam uma tendência 
preferencial para que o focus retorne ao primeiro item interactivo de 
menu, situado do lado esquerdo, como se pode verificar na seguinte 
figura e nos dados quantitativos apresentados a seguir: 

 
Figura 122 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 9 

 
 

• Cinco dos participantes acharam que o focus deveria retornar ao 
primeiro item interactivo de menu situado do lado esquerdo da 
interface; 

• Um achou que o focus deveria descer para o filtro situado 
imediatamente abaixo; 

• Um achou que o focus deveria descer para o primeiro filtro situado 
à esquerda; 

• E o último achou que não deveria acontecer nada, ou seja, achou 
que o focus, neste caso, se deveria manter estático. 

 
Portanto, comparando-se a expectativa expressa pela maior parte dos 
participantes com o comportamento efectivamente implementado no 
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focus da interface (mantinha-se estático), verificou-se que, neste caso, o 
comportamento do focus, não era consistente com a expectativa 
expressa pela maioria dos participantes. 
 
:: Do Focus no primeiro item interactivo de menu  
para o lado esquerdo 
Quando o focus está no primeiro item interactivo de menu - situado no 
extremo esquerdo do menu (Figura 123) - e quando se carrega na tecla 
para o lado esquerdo (lado direito da Figura 123), as respostas 
fornecidas pelos participantes evidenciam uma tendência preferencial 
para que o focus não reaja, ou seja, para que se mantenha estático, 
como se pode verificar na seguinte figura e nos dados quantitativos 
apresentados a seguir: 

 
Figura 123 - Expectativas declaradas para o percurso do focus - caso 10 

 
 

• Cinco dos participantes acharam que o focus se deveria manter 
estático; 

• E três dos participantes acharam que o focus deveria saltar para o 
último item do menu da interface. 
 

Portanto, comparando-se a expectativa expressa pela maior parte dos 
participantes com o comportamento efectivamente implementado no 
focus da interface (mantinha-se estático), verificou-se que, neste caso, o 
comportamento do focus era consistente com a expectativa expressa 
pela maioria dos participantes. 

 
 


