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Tem 98% de incapacidade  
e desenvolveu método de 

acessibilidade  
digital
De ne-se como um “tipo todo torto que insiste em ter uma vida normal”. Tese de 
doutoramento, aprovada com nota máxima pela Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, resultou numa proposta de método para desenvolver software acessível

S
e lhe concedessem ape-

nas 30 segundos para 

convencer a adminis-

tração de uma empresa 

a desenvolver software 

acessível, João Sousa 

Silva mencionaria a 

imensidão crescente de 

pessoas com algum 

grau de incapacidade, 

temporária ou de nitiva, congénita 

ou adquirida. Mais tarde ou mais 

cedo, a menos que tenha muita sorte 

ou muito azar, toda a gente precisará 

de algum produto ou serviço com 

acessibilidade digital. 

Talvez lhes bastasse vê-lo, perante 

um júri, num auditório da Universida-

de de Trás-os-Montes de Alto Douro 

(UTAD), em Vila Real, a defender uma 

tese de doutoramento em informáti-

ca. Uma imagem impossível se não 

houvesse um software de leitura de 

ecrã que converte texto em voz. João 

nada vê, tem uma mão que de pouco 

ou nada lhe serve, mal se equilibra em 

pé. Diagnosticaram-lhe neuro bro-

matose de tipo II, uma doença rara, 

genética, que lhe tem provocado inú-

meros tumores no crânio, na medula 

espinhal e nos nervos periféricos, 

levando-lhe as faculdades pouco a 

pouco. Mas ali estava, como costuma 

dizer, “um tipo todo torto que insiste 

em ter uma vida normal”. A acessibi-

lidade digital é um conjunto de recur-

sos que facilitam actos como ler, 

escrever ou conversar através do com-

putador ou do smartphone. E isso não 

é útil só para pessoas com alguma 

de ciência ou doença incapacitante, 

como ele. Imagine-se alguém que só 

pode usar o telemóvel com uma mão 

porque partiu um braço ou que não 

consegue ler uma mensagem porque 

perdeu os óculos. 

Pouca preocupação 
Para que esse potencial de inclusão 

se concretize, produtos e serviços 

deverão respeitar alguns princípios, 

quer no hardware (equipamentos), 

quer no software (programas e apli-

cações informáticas). Há que ir além 

de transpor directivas da União Euro-

peia, como Portugal tem feito. É nisso 

que o seu trabalho incide. 

“Durante o desenvolvimento do 

software, muitas vezes não existe 

preocupação com a acessibilidade 

digital”, disse. “Às vezes, acontece 

– Pode, mas vai haver aqui um dou-

toramento. 

– É o meu. 

Silêncio. O homem nem suspeitava 

da existência de um atestado médico 

multiusos a atribuir uma incapacida-

de de 98% ao candidato, mas viu-lhe 

os óculos escuros, o cabelo verde 

espetado para cima, o casaco de cou-

ro todo abotoado, a mulher de um 

lado, o cão do outro. 

– A mesa está em baixo e não no 

palco, como costume. Não sei o que 

se vai passar aqui… 

O co-orientador Ramiro Gonçalves, 

professor do Departamento de Enge-

nharias da UTAD, tivera todos os cui-

dados. Estacionamento para de cien-

tes à entrada do Complexo Laborato-

rial. Auditório no piso térreo. Não o ia 

obrigar a subir ao palco. 

Falta formação  
A grande di culdade que encontrou? 

O número limitado de trabalhos cien-

tí cos. Para construir um quadro 

teórico mais robusto, aplicou um 

inquérito a 29 pessoas cegas ou com 

baixa visão (quase todas utilizadoras 

de dispositivos electrónicos para tro-

car e-mails, fazer pesquisas, ler notí-

cias, interagir; poucas para aceder à 

segurança social, às nanças e outros 

serviços públicos) e fez entrevistas 

semiestruturadas a 31 pro ssionais da 

área de engenharia de software. Esses 

últimos também ajudaram a validar 

o método. 

“A academia não dá atenção a este 

tópico, pelo menos com a intensidade 

que deveria, então, os programadores 

não têm esse conhecimento, os ges-

tores de projecto não têm esse conhe-

cimento”, declarou, perante o júri. Há 

outros obstáculos. “Os standards e a 

legislação têm linguagem bastante 

hermética. Não são de fácil compreen-

são.” Os entrevistados também reco-

nheceram falta de sensibilidade para 

este problema. Revelaram-se conven-

cidos de que o público-alvo se reduz 

às pessoas com de ciência. E julga-

vam ser preciso muito tempo.  

“Os conceitos de acessibilidade, 

uma vez aprendidos, não consomem 

muito tempo. E é uma questão de 

fazer as coisas como deve ser”, subli-

nhou. O método que desenhou resu-

me-se em quatro pontos: especi ca-

ção (de nição de acessibilidade), 

desenho e implementação (progra-

mar a acessibilidade), validação (tes-

tar a acessibilidade com utilizadores 

com de ciência), evolução (manter a 

Ana Cristina Pereira
essa preocupação aparecer quando o 

software já está em produção e nessa 

altura é muito complicado torná-lo 

acessível. Muitas vezes, não é possível. 

Mesmo quando é, as coisas não saem 

bem-feitas. O esforço despendido é 

muito maior.” O ideal, explanou, “é a 

acessibilidade estar presente em todo 

o ciclo de vida do software, como qual-

quer outra característica que se quei-

ra estrutural”. Para impulsionar tal 

prática, criou “uma proposta de méto-

do de desenvolvimento de software 

acessível e uma ferramenta de apoio, 

que auxilia na escolha do standard de 

acessibilidade a utilizar”. 

João nasceu em Leiria, há 36 anos. 

Mudou-se para Inglaterra em 2017, 

para car perto do Centro de Medici-

na Genética dos Hospitais Universitá-

rios de Manchester Central, uma 

referência no tratamento da doença 

que lhe foi diagnosticada aos 12 anos. 

Viajou com a mulher, So a Casal Sil-

va, e o cão de assistência, Lupi. Na 

véspera da defesa, agendada para 9 

de Janeiro, instalou-se num modesto 

hotel da cidade e treinou, pela última 

vez, a apresentação oral. Quando se 

apresentou no lugar marcado, ia a 

sair um técnico. 

– Posso entrar? 
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acessibilidade na agenda). “Se a aces-

sibilidade não estiver nos requisitos, 

não vai acontecer”, ressaltou. “Se não 

forem bem testadas as características 

de acessibilidade, não se vai perceber 

se faz aquilo que deveria fazer.” Fun-

damental, sublinhou ainda, é a “boa 

comunicação entre quem desenvolve 

e quem vai usar as características de 

acessibilidade”. Conclusão: “A falta 

de acessibilidade é um problema de 

muitos, mas está na cabeça de pou-

cos. A acessibilidade é fácil de imple-

mentar, mas é preciso assimilar novos 

conhecimentos e mudar hábitos.”  

O primeiro arguente, Carlos Raba-

dão, professor coordenador da Esco-

la Superior de Tecnologia e Gestão do 

IPL, pediu-lhe “que explicasse em que 

é que a tese contribui para a solução 

do problema identi cado”. “Não acre-

dito que o problema que resolvido, 

mas acredito que é um contributo 

válido e positivo. A proposta de méto-

do pode ser um meio de dar a conhe-

cer a acessibilidade, pode ser uma 

estrutura a que as pessoas se podem 

agarrar, um farol para acessibilidade 

digital no software. A ferramenta e 

apoio à prática pode quebrar muito 

gelo porque os standards são uma 

barreira incrível. Penso que apontar 

o standard exacto pode ser um passo 

em frente. Mitiga, mas não resolve. É 

um passo na direcção certa.” 

O segundo arguente, José Martins, 

professor auxiliar na UTAD, pediu- 

-lhe que explicasse o cunho pessoal 

na metodologia de investigação. “Eu 

sou uma pessoa particular porque 

sou um utilizador-developer que pre-

cisa de acessibilidade digital. E isso 

faz com que todos os dias da minha 

vida, quando mexo num computador 

e tenho alguma di culdade, consiga 

perceber mais ou menos o que se está 

a passar. Mais. Eu sou multide ciente. 

Sou um tester de imensas caracterís-

ticas de acessibilidade de software. Sei 

que o software comigo encrava mais 

porque as coisas não estão bem feitas. 

Isto aqui não é nenhuma ciência ocul-

ta. É uma tristeza. É uma infelicidade 

que tenho. E é porque eu não utilizo 

as coisas da maneira mainstream.” 

O co-orientador Ramiro Gonçalves 

absteve-se de fazer perguntas, só pro-

feriu apreciações. “O trabalho tem 

uma pertinência muito grande”, 

começou por dizer. “Se o Estado des-

se o seu exemplo no controlo da legis-

lação que existe, muitas das coisas 

seriam acessíveis e não são.” Quis 

pronunciar-se sobre o candidato. 

“Não só sobre o João. Sobre o João, 

sobre a So a, sobre o Lupi. Julgo que 

eles são exemplo de superação em 

permanência.” E brincou: “Gostava 

de perguntar ao João o que é que ele 

almoçou. E o que é que bebeu. Ou se 

tomou alguma coisa. Isso será só off 

the record. O João tem a característica 

da perfeição — no rigor, na exigência, 

na coragem. Muito mau feitio. Tenho 

essa clara ideia. Para sermos perfei-

tos, temos de ter mau feitio. E conse-

guiu conter-se, que é uma coisa abso-

lutamente extraordinária para tantas 

provocações. Por isso, z aquela refe-

rência à alimentação.” 

Os risos ecoaram no auditório. João 

levantara-se cedo, com efeito. Ainda 

no hotel, comera um croissant e toma-

ra um café. Já no campus, almoçara 

apenas um pão com queijo e uma 

água. “Comendo muito, o processo 

digestivo leva-te energia e dá-te sono. 

O cérebro não funciona todo bem. 

Comendo pouco, a cabeça funciona 

melhor”, acredita. E tomou uma vale-

riana, que lhe foi dada pelo casal de 

educadores do Lupi, Teresa Martins 

e António Correia Neves. 

Há uns anos, nem os seus amigos 

mais próximos imaginavam um dia 

assim. “A condição de saúde acabava 

por trazer alguma incerteza sobre o 

futuro do João”, admitia Hélder Antu-

nes, um amigo que se deslocara de 

Leiria de propósito para assistir às 

provas. Não é habitual ver pessoas 

com multide ciência a fazer carreira 

académica e isso talvez explique essa 

incerteza. “Todas as características 

de uma pessoa vão in uenciar o seu 

trabalho. A persistência do João é 

óbvia. Ele quer ir mais além. Esse que-

rer levou-o a criar uma base para aju-

dar pessoas como ele a ter a vida mais 

facilitada.” 

Nuno Rosa Reis, outro amigo que 

se deslocara de Leiria, conheceu-o 

mais ou menos na mesma altura. João 

frequentava o curso tecnológico de 

informática na Escola Secundária da 

Batalha (2003-2006). “Ele encarava 

aquilo como uma forma de estar ocu-

pado. Não tinha esta ambição de 

enveredar... Acho que isso foi aconte-

cendo de uma forma gradual.” Avan-

çou para a Licenciatura em Engenha-

ria Informática, no Instituto Politéc-

nico de Leiria (2006-2010). 

“Desenvolveu esta fome. ‘Está aqui 

um desa o. Consigo fazer isto. Posso 

ir mais além.’” Viu abrir o Mestrado 

em Engenharia Informática e Com-

putação Móvel e ele avançou (2010-

2012).“Está aqui uma possibilidade de 

fazer algo mais especí co.” 

António Pereira, professor coorde-

nador do Departamento de Engenha-

ria Informática da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do IPL, conhe-

ceu-o na licenciatura e tem-no acom-

panhado desde então. “Ele era um 

exemplo para os colegas devido à sua 

capacidade, ao seu querer, ao seu 

esforço.” Pareceu-lhe ter sentido 

“encaminhá-lo para esta área [da 

acessibilidade digital] porque ele, 

como sente os problemas, consegue 

propor soluções”. 

No mestrado, registou duas paten-

tes — um método para aumentar a 

acessibilidade e interacção em trans-

portes públicos e um método de difu-

são e recepção de informação. No 

doutoramento, propôs-se desenvol-

ver o que veio a intitular “metodolo-

gia para engenharia de software inclu-

sivo out-of-the-box”. E António Perei-

ra disse-lhe: “A experiência que você 

tem no dia-a-dia vale muito mais do 

que 500 entrevistas que possa 

fazer.” 

“Não estou nervoso”, a rmava 

João, ao aguardar a decisão do júri. 

“O doutoramento, para mim, foi um 

passeio no parque.” Desde que inicia-

ra o doutoramento, em 2013, zera 

quatro cirurgias ao crânio e uma a 

uma perna. 

O presidente do júri, José Boaven-

tura Ribeiro da Cunha, não tardou a 

chamar. De pé, ladeado pelos quatro 

arguentes, declarou: “Deliberamos 

que seria aprovado com a classi ca-

ção máxima que permite o regula-

mente da UTAD. Foi aprovado com 

muito bom. Quero felicita-lo mais 

uma vez, desejar-lhe tudo o de melhor 

para seu futuro, que mantenha a sua 

ligação com a nossa universidade.” 

Familiares e amigos rodearam-no, 

felizes. E agora? “Estou desemprega-

do”, respondia, numa alusão ao m 

do doutoramento e da bolsa da Fun-

dação para a Ciência e a Tecnologia. 

Saindo dali, iria pôr-se a procurar 

emprego. “A enorme quantidade de 

postos de trabalho dependente das 

tecnologias de informação faz com 

que pessoas com alguns tipos de inca-

pacidades possam, pela primeira vez 

na história, ser parte activa da socie-

dade.” Também ia divulgar o seu tra-

balho o mais possível. A nal, fazer 

este doutoramento foi a forma que 

encontrou de contribuir para que o 

software se torne todo acessível a pes-

soas com diversidade funcional, 

como ele. 

FOTOS: PAULO PIMENTA

acpereira@publico.pt

João nasceu em Leiria,  
há 36 anos. Mudou-se  
para Inglaterra, para ficar 
perto do Centro de 
Medicina Genética dos 
Hospitais Universitários  
de Manchester Central, 
uma referência no 
tratamento da doença
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João Silva tem doença rara, 
mas fez doutoramento com  
método para desenvolver 
software acessível p30/31

Câmara da Póvoa de Varzim 
tomou medidas após 
diagnóstico de coronavírus  
a Luis Sepúlveda p15

Segundo país europeu  
com mais orçamentos 
participativos vai medir  
a sua qualidade p8/9

Com 98% de 
incapacidade fez 
sistema para 
software acessível

Portugal tem 
1686 orçamentos 
participativos  
e vai avaliá-los

Funcionários  
em casa após 
contacto com 
escritor infectado

Coleccção do ex-BPN 
Coimbra ganha pólo de arte 
contemporânea mas há ainda 
muitas interrogações 
Cultura, 32/33
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Mais  juízes investigados pelo 
Ministério Público na Operação Lex
Rui Rangel, Fátima Galante e Luís Vaz das Neves não são os únicos juízes sobre os quais existem indícios 
criminais na Operação Lex. MP pondera constituir novos arguidos ou abrir outros processos Sociedade, 12/13

Crise humanitária 
Empurrados pelos turcos, 
refugiados estão bloqueados 
à porta da Europa  
Mundo, 24   e Editorial
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