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O turismo acessível é um tipo de turismo que tem como objetivo que todas 
as pessoas possam ter acesso ao turismo. Neste contexto, para que isso 
seja possível, as atividades económicas que oferecem bens e serviços aos 
visitantes devem ser acessíveis. No entanto, a acessibilidade não se limita 
apenas à acessibilidade física dos espaços, existem outros aspetos como 
a comunicação e informação que são muitas vezes negligenciados, 
podendo dificultar ou mesmo impedir o acesso a produtos turísticos por 
parte de pessoas com incapacidade. A prática do turismo é fundamental 
para a integração de pessoas com incapacidade, uma vez que fomenta o 
desejo de realizar tarefas diárias, correr riscos e eventualmente aceitar a 
sua incapacidade (Yau, McKercher, & Packer, 2004a). Além da prática 
efetiva das atividades turísticas, a preparação de uma viagem, implica 
atualmente o recurso à internet e, neste sentido, é importante perceber se 
os websites das empresas que fazem parte da oferta turística dos destinos 
são acessíveis e se nesses websites são divulgadas informações sobre a 
acessibilidade dos produtos turísticos que comercializam. Neste contexto, 
esta dissertação pretende aumentar o conhecimento nesta área, avaliando 
o nível de acessibilidade dos websites dos museus e analisando o 
conteúdo dos websites mais acessíveis e menos acessíveis. Para dar 
resposta a estes objetivos, a metodologia utilizada consistiu em várias 
etapas. Primeiro, efetuou-se uma revisão da literatura sobre os requisitos 
que os museus devem cumprir para serem acessíveis e com base nesses 
requisitos criou-se uma checklist que serviu de base para a análise da 
informação que era disponibilizada nos websites dos museus. Em seguida, 
procedeu-se à avaliação do nível de acessibilidade dos websites dos 
museus tendo como base as Diretrizes de Acessibilidade do Conteúdo 
Web (WCAG 2.0), com recurso a duas ferramentas de análise: o 
AccessMonitor e o TAW. Por fim, utilizou-se a checklist desenvolvida para 
analisar a informação sobre acessibilidade que é divulgada nos websites
dos museus que apresentam um maior nível de acessibilidade e nos 
websites dos museus que apresentam um menor nível de acessibilidade. 
Os resultados desta investigação (N=575) demonstram que a média de 
acessibilidade dos websites dos museus é de 5,80, numa escala de 1 a 10 
porém, destacam-se a região do Algarve (6,62) e da Área Metropolitana de 
Lisboa (6,03) que apresentam uma média de acessibilidade superior à 
média do país. Ainda segundo o AccessMonitor, na nossa amostra, 
existem 14 websites com um nível de acessibilidade de nível 10, 
correspondendo a 2,43%. Observou-se também que mesmos os museus 
que não apresentam problemas em termos de acessibilidade do website
não utilizam esta canal de comunicação para divulgar informação sobre a 
acessibilidade física do espaço e do espólio. No entanto, em termos 
globais os websites ainda apresentam muitos problemas de acessibilidade 
que necessitam de ser corrigidos para que todas as pessoas, 
independentemente das suas capacidades funcionais, possam ter acesso 
à informação que é disponibilizada nestes canais de comunicação. Por fim, 
discutem-se as implicações deste estudo, bem como se tecem algumas 
recomendações para investigações futuras sobre esta temática. 
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abstract 

 
Accessible tourism is a recent reality that type of tourism which aims that all 
people have access to tourism. In this context, for this to be possible, 
economic activities offering goods and services to visitors must be 
accessible. However, accessibility is not only limited to the physical 
accessibility of spaces, there are other aspects such as communication and 
information that are often neglected and may make it difficult for people 
with disabilities to access tourism products. The practice of tourism is 
crucial for the integration of people with disabilities as it fosters the desire to 
perform daily tasks, take risks and eventually accept their disability (Yau, 
McKercher, & Packer, 2004a). Besides the actual practice of tourism 
activities, the preparation of a trip currently implies the use of the internet 
and, in this sense, it is important to understand if the websites of the 
companies that are part of the tourist supply of the destinations are 
accessible and if on these websites information is disclosed on the 
accessibility of the tourist products they supply. In this context, this 
dissertation aims to increase knowledge in this area by assessing the 
accessibility of museum websites and analyzing the content of the most 
accessible and least accessible websites. To meet these objectives, the 
methodology used consisted of several steps. First, a literature review was 
made of the requirements that museums must meet in order to be 
accessible, and based on those requirements, a checklist was created that 
served as the basis for analyzing the information that was made available 
on museum websites. Then, the accessibility of museum websites was 
assessed based on the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), 
using two analysis tools: AccessMonitor and TAW. Finally, we used the 
checklist developed to analyze the information on accessibility that is 
disseminated on the websites of museums that have the highest level of 
accessibility and on the websites of museums that have the lowest level of 
accessibility. The results of this investigation (N=575) show that the 
average accessibility of museum websites is 5.80, on a scale from 1 to 10, 
but the Algarve region (6.62) and the Metropolitan Area of Lisbon (6.03) 
have an average accessibility higher than the average of the country. 
According to AccessMonitor, in our sample there are 14 websites with a 
level of accessibility of level 10, corresponding to 2.43%. It was also 
observed that even museums that do not have problems in terms of 
accessibility of the website do not use this communication channel to 
disseminate information about the physical accessibility of space and 
estate. However, overall websites still have many accessibility issues that 
need to be fixed so that everyone, regardless of their functional abilities, 
can access the information that is made available on these communication 
channels. Finally, the implications of this study are discussed, and some 
recommendations for future research on this subject are made. 
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Capítulo 1 – Introdução 
 

 

1.1 Apresentação do tema e sua relevância  
 

  
 

Desde 1975 que o turismo acessível tem vindo a ser estudado, não só pelo crescimento que 

o turismo, de uma forma geral tem registado, mas também devido às dificuldades que os 

turistas com incapacidade permanente ou temporária, enfrentam nas suas viagens turísticas 

(Poria, Reichel, & Brandt, 2009). Contudo, sendo os museus, muitas vezes, o motivo da 

visita por parte dos turistas, este estudo pretende aferir se os mesmos estão preparados para 

receber visitantes com incapacidade.  

Por este motivo, vários autores (ex: Buhalis, Eichhorn, Michopoulou & Miller, 2005a) têm 

defendido que as pessoas com incapacidade desejam e têm o direito de viajar como 

qualquer outra pessoa. No entanto, em muitas situações, este desejo não se concretiza 

devido às barreiras que enfrentam, seja na preparação, seja na realização de viagens 

turísticas, quer pelas barreiras físicas e atitudinais com que se deparam, quer pelas 

barreiras informativas. 

Sendo a Internet um veículo facilitador na divulgação da informação, o objetivo deste 

estudo é analisar se os websites dos Museus são acessíveis, ou seja, se comunicam 

informação sobre a acessibilidade do Museu e se cumprem os requisitos necessários para 

serem considerados acessíveis. 

A relevância deste estudo prende-se com o facto de haver uma preocupação cada vez maior 

com a acessibilidade e com a eliminação de barreiras no turismo, não só a nível físico e 

atitudinal, como em termos de informação. Existe um número muito limitado de estudos 

que analisam as barreiras informacionais enfrentadas pelas pessoas com incapacidade 

quando estão a planear ou a realizar uma viagem turística.  

De forma a contribuir para um aumento do nível de participação de pessoas com 

incapacidade em atividades turísticas, é fundamental identificar as barreiras (Yau, 

McKercher, & Packer, 2004, p.947) com que este segmento da população se depara 

aquando da visita a museus. A eliminação de barreiras permitirá às pessoas com 

incapacidade, que muitas vezes viajam acompanhadas (Yau et al., 2004) na esperança de 

conseguirem ultrapassar essas barreiras, se sintam com mais confiança para viajar. 
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Uma análise de um conjunto de estudos que têm sido publicados sobre o turismo acessível, 

permite concluir que, apesar de nos últimos anos o número de estudos ter aumentado 

consideravelmente, ainda existe uma grande lacuna em termos de investigação das 

barreiras que as pessoas com incapacidade enfrentam quando visitam museus. Neste 

sentido, e após a leitura de alguns artigos, percebeu-se que há poucos estudos na área de 

museologia e sua acessibilidade, como referido por Kim e Lehto (2012) e Poria, Reichel, e 

Brandt (2009). Esta escassez é ainda maior no caso dos museus Portugueses (Mesquita & 

Carneiro, 2012; Martins 2016) que abordaram em particular a acessibilidade dos museus 

para portadores de incapacidade visual e auditiva, respetivamente.  

Ainda que em termos de estudos sejam escassos os resultados, no que concerne à 

legislação, é necessário referir a legislação internacional (exemplo: Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 2006) e a legislação portuguesa (exemplo: Decreto-

Lei 163/2006, 2006-08-08 - DRE) que define as diretrizes e normas técnicas de 

acessibilidade nos espaços públicos e muito recentemente, um decreto que “estabelece a 

adoção de normas abertas nos sistemas informáticos do Estado (…) no que diz respeito à 

acessibilidade do conteúdo de sítios web e de aplicações móveis” (Decreto-Lei n.o 

83/2018, 2018, p.5030). 

O acesso à informação é uma das barreiras que muitas pessoas com incapacidade 

enfrentam quando pretendem visitar museus. Atualmente, a Internet é uma das principais 

fontes de informação utilizadas pelos visitantes, incluindo os visitantes com incapacidade 

(Papadimitriou, Plati, Markou, & Catapoti, 2016; Walsh, Hall, Clough, & Foster, 2018). 

Neste contexto, é fundamental analisar o tipo de informação sobre a acessibilidade dos 

museus nos websites e se os próprios sítios digitais são acessíveis. Apesar da reconhecida 

importância da acessibilidade digital em torno da museologia, não se conhecem estudos 

que avaliam o nível de acessibilidade dos websites dos museus. Com o objetivo de 

aumentar o conhecimento nesta área, este projeto de investigação pretende analisar o nível 

de acessibilidade dos websites dos museus em Portugal. 
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1.2 Objetivos do estudo 
 

 

Com esta investigação pretende-se analisar o nível de acessibilidade dos websites dos 

Museus em Portugal.  

 

Os objetivos específicos, são categorizados em dois grupos: (i) objetivos teóricos e (ii) 

objetivos do estudo empírico. 

Em termos de objetivos do estudo teóricos, este projeto de investigação pretende: 

 Identificar os requisitos exigidos aos museus para receberem pessoas com 

incapacidade; 

 Identificar instrumentos que podem ser utilizados para analisar o nível de 

acessibilidade dos websites dos museus. 

 

Em termos de objetivos do estudo empírico, pretende-se com esta investigação: 

 Analisar o nível de acessibilidade dos websites dos museus Portugueses; 

 Fornecer linhas de orientação para aumentar o nível de acessibilidade dos 

websites dos museus. 
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1.3 Metodologia 
 

Esta investigação passou por várias etapas, tendo começado pela revisão de literatura em 

bases de dados científicas, nomeadamente a Scopus e ScienceDirect, de forma a 

constituírem a base teórica e a sustentação das análises efetuadas na investigação. A 

pesquisa, recorrendo a palavras-chave como “Accessible tourism”, “museums”, 

“disability”, “barriers”, “web accessibility” permitiu um enquadramento das principais 

temáticas que integram esta dissertação (turismo acessível, acessibilidade dos museus). 

Posteriormente, procedeu-se a uma pesquisa intensiva para elaboração de uma lista com 

todos os museus existentes em Portugal, bem como a sua localização e o respetivo Website. 

A análise do nível de acessibilidade dos websites dos museus foi realizada recorrendo a 

duas ferramentas automáticas (AccessMonitor e TAW). 

 

 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

Por forma a ir ao encontro dos objetivos descritos na secção anterior, a presente dissertação 

está dividida em duas partes principais. Na primeira parte que corresponde à revisão de 

literatura (capítulos 1, 2, 3) e a segunda parte corresponde à análise dos dados, conclusões 

e recomendações ou seja, o estudo empírico (capítulos 4 e 5). 

No capítulo 1 são apresentados os objetivos deste estudo, a justificação da relevância do 

mesmo, apresentação sumária da metodologia e a descrição da estrutura para que se 

perceba o seu enquadramento. 

No capítulo 2, inicia-se a parte teórica deste estudo, aprofundando o conceito de Turismo 

Acessível, analisando a evolução do seu conceito e o estado da arte em termos de 

legislação portuguesa. Apresenta-se, posteriormente a evolução do próprio conceito de 

turismo acessível e os seus beneficiários. Agregado a esta temática, aborda-se ainda os 

tipos de incapacidade, o conceito de design universal e a dimensão do mercado. 

O capítulo 3 trata a questão da acessibilidade dos Museus, nomeadamente, o seu conceito, 

importância, os requisitos gerais de acessibilidade, a identificação das barreiras. Neste 
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capítulo é também abordada a temática da acessibilidade dos websites dos museus, 

nomeadamente, princípios de acessibilidade na web, requisitos de acessibilidade na web e 

as ferramentas utilizadas para analisar a acessibilidade. 

A segunda parte inclui os capítulos 4 e 5, sendo que o capítulo 4 se refere à metodologia 

utilizada para o alcance dos objetivos a que nos propomos, bem como são explicados os 

métodos de recolha de dados e o método de análise dos dados recolhidos utilizados na 

investigação. 

O capítulo 5 diz respeito à apresentação e análise de resultados das abordagens 

quantitativas desta investigação.  

No capítulo 6 são apresentadas as conclusões, limitações e recomendações futuras.   
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Capítulo 2 – Turismo Acessível 
 

2.1 Introdução 
 

Neste capítulo é feita uma contextualização da evolução do conceito de turismo acessível 

ao longo dos anos, tanto a nível internacional como nacional e da sua importância em 

termos sociais e económicos. 

Os autores Simon Darcy e Dickson (2009), que publicaram vários estudos e deram um 

grande contributo na temática do turismo acessível, referiram num dos seus artigos que 

qualquer pessoa, num determinado momento da sua vida, irá ter alguma incapacidade, que 

poderá ser permanente ou temporária. 

 

Também é importante realçar alguns termos que na literatura são encontrados e utlizados 

para tratar esta temática, no sentido de entender a sua abrangência e a importância deste 

segmento, sendo que é também uma forma de perceber as necessidades de um turista com 

alguma incapacidade temporal ou permanente para visitar os museus, e usufruir como 

qualquer outro visitante (Argyropoulos & Kanari, 2015). Neste capítulo são analisadas 

estas temáticas. 

    

2.2 Evolução do conceito de Turismo Acessível 
 

A preocupação com a igualdade de oportunidades tem tido um longo caminho, que só em 

1948 é que resultou na Declaração Universal dos Direitos Humanos  (DRE, artigo 1º), 

onde perante a lei todos os cidadãos são iguais nos seus direitos. Porém, só, em 1975, é que 

foi criada a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência por forma a 

garantir o respeito e a garantia dos direitos das pessoas com Incapacidade (ONU, 1975).  

Os conceitos de turismo e acessibilidade foram associados pela primeira vez na 

Conferência de Manila, em 1980, (Alén, Dominguez, & Los, 2012) com o propósito de 

destacar o direito que toda a população tem de usufruir de atividades turísticas (UNWTO, 

2018), sendo, que, hoje é algo que para além de um direito, é também uma forma de 

inclusão social que evita a discriminação (Kastenholz, Eusébio, & Figueiredo, 2015; Yau 

et al., 2004). 



 

8 
 

Em 1981, é declarado, pela primeira vez, o Ano Internacional das Pessoas com 

Incapacidade, uma data que pretende sensibilizar as pessoas para a defesa dos direitos e 

dignidade das pessoas com incapacidade. 

Entretanto em 1999, o Código Mundial de Ética para o Turismo serviu para a 

consciencialização e proteção dos direitos e deveres dos turistas, e dos espaços turísticos. E 

em 2006, foi fundada a European Network for Accessible Tourism (ENAT), uma 

organização sem fins lucrativos que tem como objetivos a partilha de experiências, um 

maior conhecimento das necessidades para viajar e para o turismo, dos turistas com 

incapacidade, e a elaboração de guias de boas práticas (ENAT, 2010).  

 

Tabela 1- Principais acontecimentos internacionais do Turismo Acessível 
Ação Ano 

Declaração Universal dos Direitos do Homem 1948 

I Congresso Internacional sobre a remoção de barreiras 

arquitetónicas 

1968 

Declaração de Direitos de Pessoa com Deficiência 1975 

Declaração de Manila 1980 

Ano Internacional das Pessoas com Incapacidade 1981 

Relatório “Turismo para Todos” 1989 

Código Mundial de Ética para o Turismo 1999 

Ano Europeu das Pessoas com Deficiência 2003 

Fundação da ENAT/ Convenção Internacional dos Direitos das 

Pessoas com Incapacidade 

2006 

Relatório sobre as Pessoas com Deficiência 2011 

Recomendações sobre o Turismo Acessível para Todos (OMT) 2013 

Declaração de Montreal 2014 

European Accessibility Act 2015 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 1998 até ao momento presente 

Fonte: Elaborado com base em UNWTO (2016b) 

 

Apesar da importância que estes inputs internacionais deram no reconhecimento e 

salvaguarda dos direitos das pessoas com incapacidade, a lei, a nível nacional, reveste um 

teor de maior proximidade e consciência junto dos cidadãos.  
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2.3 Legislação Portuguesa sobre o Turismo Acessível  
 

Em Portugal, é com a Constituição da República Portuguesa de 1976, que a igualdade de 

todos os cidadãos é reconhecida como um direito na legislação, bem como a obrigação do 

Estado em apoiar as organizações dos cidadãos com deficiência. A preocupação com a 

acessibilidade e com a sua relação com o turismo (de forma direta ou indireta) cresceu e 

refletiu-se na lei principalmente a partir dos finais dos anos 70 (Tabela 2), com uma série 

de medidas legislativas, nomeadamente com o decreto-lei 123/97. O Decreto-Lei 123/97 

(1997) obriga à adoção de normas técnicas básicas para eliminação de barreiras 

arquitetónicas em edifícios públicos, equipamentos coletivos e via pública. 

Já no enquadramento da temática deste estudo, é importante ressalvar a aprovação da Lei 

Quadro dos Museus Portugueses (2004) – Lei nº47/2004, que no seu número 3, estipula 

que os Museus devem “facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da 

cultura, a promoção da pessoa e o desenvolvimento da sociedade”, tendo sido mais um 

contributo no contexto da promoção da acessibilidade. 

Por sua vez, o Decreto-Lei 163/2006 (2006) definiu as condições de acessibilidade a 

satisfazer no projeto e construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios 

públicos habitacionais. Definiu-se assim um conjunto de regras técnicas que se devem 

verificar nos espaços públicos, nomeadamente, rampas, corrimões, wc’s adaptados, ou seja 

tudo o que diga respeito à facilitação das condições de acesso. Também neste ano foi 

publicada a Lei nº 46/2006 que tem como objetivo proibir atos de discriminação para com 

pessoas com incapacidade, no acesso aos espaços públicos. 

A partir de 2011, houve uma maior consciencialização para a acessibilidade digital, tendo 

surgido algumas Resoluções do Conselho de Ministros e da Assembleia da República para 

serem criadas estratégias para a promoção do turismo acessível em Portugal, 

nomeadamente, Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012 de 8 de novembro para 

adoção das Normas WCAG 2.0 do WC3 através da publicação do Regulamento Nacional 

de Interoperabilidade Digital (RNDI), as Resoluções da Assembleia da República n.º 131 e 

132/2012, 19 de outubro, que recomendam ao Governo uma estratégia para promoverem o 

turismo acessível em Portugal, a resolução da Assembleia da República n.º 102 e 

103/2014, de 23 de dezembro - Recomenda ao Governo o cumprimento da legislação sobre 

acessibilidades e medidas mais eficazes para a eliminação de barreiras arquitetónicas e 

incide sobre a eliminação das barreiras arquitetónicas pela garantia do direito de todos os 
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cidadãos à mobilidade e à acessibilidade e mais recentemente o Decreto-Lei 83/2018, de 

19 de outubro - transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2016/2102, do 

Parlamento e Conselho Europeu, de 26 de outubro de 2016, relativa à acessibilidade dos 

sítios web e das aplicações móveis de organismos do setor público. 

 

Tabela 2 – Legislação portuguesa sobre a Acessibilidade 
 

Decreto-Lei nº 123/1997 – Eliminação de barreiras arquitetónicas nos edifícios 
públicos. 

1997 

Lei n.º 47/2004, de 19 de agosto - Aprova a Lei-quadro dos Museus Portugueses. 2004 
Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto – Regime de Acessibilidade 
Lei nº 46/2006, de 28 de agosto - Proíbe a discriminação, em razão da deficiência. 

 
2006 

Decreto-Lei 74/2007, de 27 de março - Alarga o regime do Decreto-Lei nº 118/99, de 
14 de abril, às pessoas com deficiência sensorial, mental, orgânica e motora e 
reconhece, expressamente, o direito de estes cidadãos acederem a locais, transportes e 
estabelecimentos públicos acompanhados de cães de assistência. 
Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro - Aprova o regime de responsabilidade civil 
extracontratual do Estado. 

 
 

2007 

Resolução da Assembleia da República n.º 56/2009, de 30 de julho - Aprova a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada em Nova Iorque 
em 30 de março de 2007. 

 
2009 

Lei n.º 36/2011, de 21 de junho - Define as normas e formatos digitais a adotar pela 
Administração Pública 

2011 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2012 de 8 de novembro - A administração 
Pública Portuguesa adota as Normas WCAG 2.0 do WC3 através da publicação do 
Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNDI).  
Resoluções da Assembleia da República n.º 131 e 132/2012, 19 de outubro - 
Recomendam ao Governo uma estratégia para promoverem o turismo acessível em 
Portugal. 

 
 

2012 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, de 16 de abril - Aprova a revisão do 
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) para 2013-2015. 

2013 

Resolução da Assembleia da República n.º 102/2014, de 23 de dezembro - Recomenda 
ao Governo o cumprimento da legislação sobre acessibilidades e medidas mais 
eficazes para a eliminação de barreiras arquitetónicas. 
Resolução da Assembleia da República n.º 103/2014, de 23 de dezembro - Incide 
sobre a eliminação das barreiras arquitetónicas pela garantia do direito de todos os 
cidadãos à mobilidade e à acessibilidade. 

 
 

2014 

Despacho normativo n.º 11/2016, de 28 de outubro – Aprova a Linha de Apoio ao 
Turismo Acessível. 

2016 

Decreto-Lei 83/2018, de 19 de outubro - transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva (UE) 2016/2102, do Parlamento e Conselho Europeu, de 26 de outubro de 
2016, relativa à acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis de organismos 
do setor público. 

 
2018 

Fonte: Elaboração própria com base nos Decretos-Lei 
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Pode-se concluir que as questões do turismo acessível em Portugal, foram-se 

desencadeando lentamente (tabela 2). No entanto, salienta-se que os anos de 2006, 2014 e 

2018 foram mais marcantes em termos legislativos no que refere à obrigatoriedade no 

tratamento igualitário e nas orientações para as infraestruturas públicas e privadas, na 

eliminação de barreiras arquitetónicas, e relativamente à acessibilidade dos sítios web e 

aplicações móveis do setor público. 

 

2.4 O Conceito de Turismo Acessível 

 

Segundo os autores Sholichah, Purwono, e Nugroho (2017), “todas as pessoas têm 

necessidade de acessibilidade, por exemplo, pessoas com deficiência, doença, acidente, 

gravidez, idade avançada e que carregam bagagem de grande porte”. A acessibilidade 

oferece benefícios para empresas e destinos, como a melhoria da qualidade, diferenciação, 

novas oportunidades de mercado, mais competitivas, responsabilidade social, maior 

probabilidade de existirem visitas repetidas e maior sustentabilidade económico, social e 

ambiental. 

A prática do turismo por parte de pessoas com incapacidade é fundamental para a sua 

integração na sociedade, uma vez que cria desafios no sentido de realizar tarefas, correr 

riscos, experimentar novos interesses e até aceitar a sua incapacidade (Yau et al., 2004). 

Em 2009, foi apresentada uma definição de Turismo Acessível, na conferência da ESCAP 

(Comissão Económica e Social para a Ásia e Pacífico) e referenciada na ENAT (European 

Network For Accessible Tourism), sendo considerado um termo holístico que, não inclui 

apenas pessoas com incapacidades, mas também os seniores, pessoas com limitações 

temporárias e até doentes crónicos que encontram barreiras durante a sua participação em 

atividades turísticas. 

 

“Turismo acessível (também conhecido como Turismo Universal, Turismo Inclusivo e em 
alguns países como no Japão Turismo Livre de Barreiras) é o turismo e a viagem que é 
acessível a todas as pessoas, com deficiência ou não, incluindo aqueles com mobilidade, 
deficiência auditiva, visual, cognitiva ou intelectual e psicossocial, idosos e pessoas com 

deficiência temporária " (UNESCAP, 2009). 
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Porém outros autores, como referenciado na tabela 3, deram o seu contributo para definir o 

turismo acessível, sendo a definição apresentada por Darcy e Dickson (2009), uma das 

mais completas e referidas na literatura. 

 

“O turismo acessível permite que pessoas com necessidades específicas ao nível da 
mobilidade, da visão, da audição e cognitivas, viajem da forma mais autónoma possível, 
em igualdade com os demais turistas e com dignidade, através da disponibilidade de 
produtos, serviços e ambientes turísticos desenvolvidos de acordo com os princípios de 
design universal. Esta definição compreende todas as pessoas, incluindo aquelas que 
viajam com crianças pequenas, carrinhos de bebé, pessoas com deficiência e idosos.” 
(Darcy & Dickson, 2009, p.34) 

 

Tabela 3 – Definições de Turismo Acessível 
Definição de Turismo Acessível Autor(es) 

Processo que possibilita que pessoas com incapacidade e seniores 
possam usufruir da atividade turística de forma independente, com 
equidade e dignidade através da entrega de produtos, serviços e 
ambientes turísticos universais. 

Darcy (2006) 

Reconhece que qualquer pessoa deve poder usufruir dos 
equipamentos e serviços, sendo necessário proporcionar uma oferta 
de serviços orientados para os gostos e preferências de pessoas 
cujas limitações podem corresponder a necessidades e a exigências 
diferentes de outros segmentos da procura. 

 

Devile (2009) 

Adaptação de ambientes, produtos e serviços turísticos para facilitar 
o uso e acesso por todos os utilizadores sob os princípios do 
desenho universal. 

UNWTO ( 2016) 

A acessibilidade, sustentabilidade e iguais oportunidades de 
utilização por todos, é também conhecido por Turismo para Todos. 
O produto turístico deve ser desenhado/projetado para todos, 
qualquer que seja a idade, género e capacidade, como um dos 
requisitos para cumprir o conceito de turismo acessível. 

Sholichah et al., 

(2017) 

Fonte: Elaboração com base nos autores referidos na tabela 

 

As definições são dinâmicas e acompanham a própria evolução, por esse motivo não existe 

apenas uma única definição de turismo acessível (Darcy & Buhalis, 2011). 

Assim, neste trabalho de investigação, é adotada a definição de Simon Darcy e Dickson 

(2009) por ser a mais adequada e a mais completa encontrada na literatura que abrange 

todos os beneficiários do turismo acessível. 
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2.5 Os beneficiários do turismo acessível  

 

O Turismo Acessível não inclui apenas pessoas com deficiência, e como referiram Buhalis, 

Eichhorn, Michopoulou, e Miller (2005), os beneficiários deste segmento são todos os 

turistas que procuram conforto, segurança e autonomia e para quem a acessibilidade é uma 

condição essencial. Neste sentido, incluem-se neste grupo, os acompanhantes dos 

portadores de incapacidade, as crianças, os seniores, pessoas de nacionalidade estrangeira, 

sendo que este é um grupo bastante diversificado, uma vez que há vários tipos de 

incapacidade, com diferentes níveis mas também outras limitações, nomeadamente, 

diabetes, intolerâncias alimentares, obesos, etc. (Buhalis et al., 2005). 

Qualquer pessoa pode ter, num estágio da sua vida, problemas de incapacidade, seja ela 

permanente ou temporária. Isto significa que, qualquer pessoa pode ser incluída na 

categoria de pessoa com incapacidade em virtude de estar numa das seguintes situações 

(UNWTO, 2018): 

- Pessoas com bagagens, carrinhos de bebé; 

- Grávidas; 

- Pessoas de baixa ou alta estatura ou obesas; 

- Pessoas com uma incapacidade temporária ou que, por um pequeno período de 

tempo, usem muletas; 

- Pessoas que foram operadas ou que estão doentes num determinado momento. 

 

2.5.1 Tipos de Incapacidade 

 
Existem vários tipos de incapacidade que estão categorizados em incapacidade motora, 

visual, auditiva e cognitiva (Cooper & Darcy, 2006). Mas outros autores, como Darcy e 

Buhalis (2011) ainda consideram outro tipo de incapacidade, a não visível. 

Cada tipo de incapacidade tem limitações/dificuldades associadas, que impedem ou podem 

limitar as atividades das pessoas. Assim, apresenta-se de seguida, na tabela 4, uma breve 

explicação dessas dificuldades de acordo com os autores Darcy e Buhalis (2011). 

 

 

 

 



 

14 
 

Tabela 4 - Tipos de incapacidade 
 

Incapacidade Descrição 

Motora Diferentes níveis de restrições de mobilidade física, que 
afetam os pés, pernas, costas, pescoço, os braços ou mãos. 

Visual Perda ou redução da capacidade visual, quer com caráter 
definitivo, quer momentâneo.  

Auditiva Indivíduos completamente surdos ou com dificuldades 
auditivas. 

Não visível Várias doenças como diabetes, obesidade, intolerâncias 
alimentares. 

Intelectual Doenças ao longo da vida, com múltiplas etiologias que 
resultam num distúrbio de comportamento 

Fonte: Adaptado de Darcy e Buhalis (2011) 

 

Como se verifica na tabela 4, são vários os tipos de incapacidade que existem, com níveis 

de dificuldade e valências distintos e, o turismo acessível relaciona-se com a capacidade 

que um produto ou ambiente tem para ser utilizado por um maior número possível de 

pessoas (OMS, 2011). Para isso, é necessário que a indústria do turismo adote práticas 

conjuntas e inclusivas, o design universal. 

 

 

2.6 Design Universal 

 
O turismo acessível tem subjacente o princípio da criação de ambientes de “Design 

Universal” que consiste na adaptação e desenvolvimento de ambientes, produtos e serviços 

turísticos que permitam o acesso e utilização por um maior número de pessoas, sem a 

necessidade de adaptar ou de design especializado (UNWTO, 2016). 

Quando se proporciona acessibilidade física, comunicacional, atitudinal e de espólio num 

museu, não são só as pessoas com incapacidade que irão usufruir dessa vantagem, mas 

também os idosos com pouca mobilidade ou com pouca audição, as grávidas, as crianças, 

ou seja, abrange todas as pessoas. (Darcy, 1998). Quer isto dizer que, aquilo que pode ser 

uma adaptação para um determinado público ou pessoa, poderá ser uma conveniência para 

tantas outras pessoas. 
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Neste sentido, é importante referir também que há 7 princípios orientadores para criação de 

ambientes universalmente acessíveis (Darcy & Dickson, 2009): 

 Princípio 1 – Uso equitativo, que sugere a disponibilização dos mesmos 

meios, para todos, sem discriminar;  

 Princípio 2 – Flexibilidade no uso, por forma a se adaptar ao ritmo de cada 

pessoa; 

 Princípio 3 – Uso simples e intuitivo, para que todos consigam usar; 

 Princípio 4 – Informação percetível, para que todos possam perceber a 

informação principal, através de variadas técnicas compatíveis com cada 

incapacidade;  

 Princípio 5 – Tolerância ao erro, por forma a minimizar ações acidentais; 

 Princípio 6 – Mínimo esforço físico, de forma a utilizar os equipamentos 

turísticos com o mínimo esforço possível e de forma confortável;  

 Princípio 7 – Tamanho e espaço suficiente para uso e aproximação, de 

forma a permitir o alcance e manipulação por parte do utilizador. 

 

 

Desta forma, a aplicação destes princípios, permite a interação com diferentes públicos e 

só por si contribui para o desenvolvimento desta ferramenta, tornando-a mais segura e 

operável. Mas o autor Evcil (2017), num dos seus artigos, referiu que mais importante 

ainda é a inclusão social que advém do desenho e operacionabilidade de ambientes 

seguros, usáveis e iguais para todos.  

Ainda assim, todos estes esforços de criação de condições de acessibilidade iguais para 

todos são insuficientes, se os avanços tecnológicos não suportarem a aplicação dos 

princípios do design universal nos seus websites (Abascal, Arrue, Fajardo, Garay, & 

Tomás, 2004). 
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2.7 Dimensão do Mercado 

 

Ainda que seja difícil mensurar o número exato de pessoas com incapacidade em todo o 

mundo, são fundamentais os relatórios que algumas entidades internacionais e nacionais 

fazem sobre a dimensão do mercado de turismo acessível, dado que são um segmento de 

mercado bastante importante que por norma não viaja sozinho (Darcy & Buhalis, 2011).    

Segundo a World Health Organization (WHO), estima-se que em 2011 existiam cerca de 

1.000 milhões de pessoas com algum tipo de incapacidade, o que corresponde a cerca de 

15% da população mundial (UNWTO, 2018, p.31). 

A literatura referente à quantificação do número pessoas com incapacidade é um pouco 

escassa e baseia-se em dados de organizações públicas como a UNWTO (World Tourism 

Organization), European Network for Accessible Tourism (ENAT) ou de investigadores 

desta área do turismo acessível, como S Darcy e Buhalis (2011), Simon Darcy e Dickson 

(2009), Devile (2009), Martins (2016); M. K. sang Yau, McKercher, e Packer (2004), entre 

outros. 

Neste sentido, segundo alguns estudos, referem que na Europa existem cerca de 127 

milhões de pessoas com algum tipo de incapacidade (Buhalis & Michopoulou, 2011). 

Em Portugal, e segundo os Censos de 2011, o número de pessoas que declaram que não 

conseguem realizar pelo menos uma das seis atividades diárias, como andar, ver, 

memorizar, ouvir, tomar banho/vestir-se ou compreender os outros é de 1 milhão e 900 mil 

(18% da população), (INE, 2017). 
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2.8 Conclusão 

 

A partir da análise da evolução dos estudos na área do turismo acessível, verifica-se que 

em Portugal este tipo de investigação foi feito mais tardiamente que nos restantes países.  

Ainda assim, os vários elementos jurídicos portugueses que tem surgido neste sentido e 

que salvaguardam os direitos de pessoas com incapacidade, têm sido fundamentais para a 

proteção e garantia dos seus direitos  

Verifica-se ainda que o termo Turismo Acessível é bastante holístico, envolvendo 

diferentes segmentos deste mercado, com bastante relevância económica e social e também 

por isso, não existe apenas uma definição universal.  

Identificaram-se ainda neste capítulo, os diferentes tipos de incapacidade, contributos estes 

dados pelos autores Darcy e Buhalis (2011). O número de pessoas com incapacidade, é um 

mercado em crescimento e que deve ter em conta as diferentes dimensões, nomeadamente 

o acesso físico, atitudinal, comunicacional e de espólio. 

Devido a estas circunstâncias, aborda-se o design e o acesso universal que devem guiar 

sempre este conceito de turismo acessível, por forma a abranger o maior número de 

pessoas, independentemente da sua incapacidade. 
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Capítulo 3 – Acessibilidade dos museus 
 
 
3.1 Introdução 
 
 
Neste capítulo pretende-se estudar a acessibilidade dos museus e os requisitos que são 

exigidos a estas atrações para elas serem consideradas acessíveis. Assim, torna-se essencial 

compreender o conceito de museu, as tipologias de museu existentes e analisar os dados 

estatísticos da evolução do número de museus em Portugal para se poder mostrar a sua 

importância e os desafios numa sociedade que se pretende que tenha iguais oportunidades 

de acesso. 

Neste sentido, será abordada a questão da acessibilidade nos museus para perceber a sua 

importância, os requisitos que os museus devem cumprir para serem acessíveis, bem como 

a identificação das diferentes barreiras que impedem ou podem dificultar o acesso à visita, 

e o que tem sido feito em termos de legislação em Portugal, no sentido de aumentar a 

acessibilidade dos museus. Pretende-se explanar esta temática, percebendo quais os 

desafios que se impõem para a satisfação do visitante com incapacidade seja ela 

permanente ou temporária. No âmbito dos requisitos de acessibilidade será dada particular 

ênfase aos requisitos que os websites têm que ter para serem considerados acessíveis, uma 

vez que o principal foco desta dissertação é analisar se os websites dos museus em Portugal 

são acessíveis. 

 

 

 
3.2 Conceito e importância dos museus 
 
 
No sentido de contextualizar a temática da acessibilidade nos museus, em primeiro lugar é 

fundamental dar a conhecer o conceito de museu e o processo de surgimento e evolução 

dos museus. Os museus surgiram com o objetivo de salvaguardar e preservar objetos, um 

objetivo meramente educacional (Mesquita & Carneiro, 2016; Poria et al., 2009). 

A definição de museu tem sofrido alterações com o intuito de acompanhar as alterações e a 

evolução da própria sociedade, bem como as suas necessidades. A Associação dos Museus 

de Inglaterra definiu, em 1998, que “…os Museus permitem às pessoas explorar as 
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coleções para inspiração, aprendizagem e distração. São instituições que colecionam, 

salvaguardam e tornam acessíveis artefactos que eles confiam à sociedade” (Associação 

dos Museus de Inglaterra definiu, 1998 citada por Lang, 2001, p.11). 

Os museus são, segundo o artigo 3º dos estatutos da 22ª Assembleia Geral da International 

Council of Museums (ICOM), de 2007 “… uma instituição permanente, sem fins 

lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertos ao público, e que 

adquirem, conservam, estudam, comunicam e expõem testemunhos materiais do Homem e 

do seu meio ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e satisfação” (ICOM, 2010). 

 

Em Portugal, salienta-se a legislação que também fornece orientações legais quanto à 

definição e funções dos museus. Segundo o artigo 3º da Lei-quadro dos Museus de 19 de 

Agosto de 2004 – Lei 47/2004: 

 
“Museu é uma instituição de carácter permanente, com ou sem personalidade jurídica, sem 
fins lucrativos, dotada de uma estrutura organizacional que lhe permite: a) Garantir um 
destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, 
incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e 
divulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos; b) Facultar acesso regular ao 
público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o 
desenvolvimento da sociedade.”    

 

Também nas Estatísticas da Cultura 2017 (INE, 2017) se adota uma definição de museu 

muito semelhante à da ICOM: 

 

“Instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu 
desenvolvimento, aberta ao público, que promove pesquisas relativas aos testemunhos 
materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire-os, conserva-os, comunica-os e 
expõe-nos para estudo, educação e lazer.” 

 

Tanto a definição do ICOM como a da Lei 47/2004 referem que os museus são instituições 

permanentes, sem fins lucrativos com objetivos educacionais e de democratização da 

cultura, pretendendo-se, portanto, que o museu seja acessível a todos, partindo deste último 

aspeto, o principal objetivo de estudo desta dissertação - analisar a acessibilidade dos 

websites dos museus.  
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Como referiu Clara Mineiro (2017), no seu Guia de Boas Práticas de Acessibilidade, a 

diversidade de visitantes e o próprio envelhecimento da população cria desafios “… para a 

criação de condições para que os Museus possam desenvolver ações de inclusão” uma vez 

que “as atrações são a raison d’être do turismo, geram a visita, originam excursões e dão 

corpo a uma indústria própria” (Boniface e Cooper, 2001, p.54). Os museus são atrações 

turísticas e atuam como promotores turísticos, permitindo familiarizar os visitantes com os 

costumes locais (Santos & Marujo, 2014), são espaços educacionais, de aprendizagem, de 

distração e interação (Mesquita & Carneiro, 2016).  

 Pode dizer-se que os museus são um elemento catalisador das visitas turísticas, ou seja, 

são um dos recursos primários de um destino, devendo estar preparados para prestar um 

serviço que vá ao encontro das necessidades específicas do seu público. 

 

No artigo nº3 da Lei 47/2004 (p.5379) refere-se ainda que:  

“2 — Consideram-se museus as instituições, com diferentes designações, que apresentem 
as funções museológicas previstas na presente lei para o museu, ainda que o respetivo 
acervo integre espécies vivas, tanto botânicas como zoológicas, testemunhos resultantes da 
materialização de ideias, representações de realidades existentes ou virtuais, assim como 
bens de património cultural imóvel, ambiental e paisagístico.” 
 

A definição considera que acervos são passíveis de terem funções museológicas, dando os 

diversos tipos de acervos origem a diferentes tipologias de museus, como será possível 

analisar no subcapítulo 3.2. 
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3.3 Tipos de museus 

 

As classificações do tipo de museus propostas pela ICOM (2010) e pelo INE (2018) 

revelam que existe uma considerável diversidade de museus segundo o seu acervo 

(Tabela 5). Apesar de haver semelhanças entre as duas classificações, identificando-se 

categorias de museus comuns às duas classificações, existem também diferenças entre 

elas. As diferenças correspondem ao facto de categorias semelhantes terem designações 

diferentes e de algumas categorias de museus (ex. museus de história e museus de 

arqueologia) estarem agrupadas numa classificação e não noutra.   
 

 

Tabela 5 - Tipologia de museus, segundo o ICOM e o INE 
 

ICOM (2003) Instituto Nacional de Estatística 

(2018) 

Museu de Arte Museu de Arte 

Museu de Arqueologia e 

História 

Museu de Arqueologia 

------------------------- Museu de História 

Museu de Ciência e 

História Natural 

Museu de Ciência Natural e 

História Natural 

Museu de Ciência e 

Tecnologia 

Museu de Ciências e de Técnica 

Museu de Etnografia e 

Antropologia 

Museu de Etnografia e 

Antropologia 

Museu Especializado Museu Especializado 

Museu Regional Museu de Território 

Museu Genérico Museu Misto e Pluridisciplinar 

Outros Museus Outros Museus 

Monumentos 

Musealizados 

-------------------------- 

Jardins Zoológicos, 

Botânicos e Aquários 

---------------------------- 

Fonte: ICOM (2003) e INE (2019). 
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Em Portugal, segundo o PORDATA (2019), existiam em 2017, 430 Museus em Portugal. 

O número de museus no país tem vindo a aumentar notoriamente desde 2000 (Tabela 6). 
 

 

Tabela 6 – Evolução do Número de Museus em Portugal em 2017 
 

Ano Nº de Museus 
2000 198 
2001 226 
2002 235 
2003 248 
2004 247 
2005 269 
2006 276 
2007 275 
2008 300 
2009 343 
2010 340 
2011 377 
2012 345 
2013 353 
2014 392 
2015 388 
2016 405 
2017 430 

Fonte: PORDATA (2019) 
 
 

 
Na tabela 7 apresenta-se o número de Museus em Portugal, por tipologia, para se ter uma 

noção mais concreta do tipo de museus mais comuns em Portugal, de acordo com os dados 

do INE (2017). 
 

 

Tabela 7 – Número de Museus em Portugal, por tipologia 
Tipologia 2017 % 

Museus de arte 91 21,16 
Museus mistos e pluridisciplinares 62 14,42 
Museus de etnografia e de antropologia 61 14,19 
Museus especializados 55 12,79 
Museus de história 51 11,86 
Museus de arqueologia 45 10,46 
Museus de ciências e de técnica 33 7,67 
Museus de território 16 3,72 
Museus de ciências naturais e de história natural 9 2,09 
Outros Museus 7 1,62 

Total 430 100 
Fonte: Elaboração própria com base no INE (2017) 
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Da análise dos dados apresentados na tabela 7, verifica-se que em Portugal, os Museus de 

Arte são a tipologia em maior número, representando 21,16%, do total dos Museus, 

seguido dos Museus Mistos e Pluridisciplinares (14,42%) e de Etnografia (14,19%), como 

se verifica no gráfico 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Tipos de Museus em Portugal (%) 

Fonte: Elaboração própria 

 

Embora existissem 430 museus em Portugal em 2017, no sentido de identificar 

especificamente quais eram esses museus foram feitas várias pesquisas no site 

www.museusportugal.org e nos diversos sites dos municípios de Portugal, tendo-se 

identificado 682 museus em Portugal. Convém referir que esta diferença no número de 

museus em Portugal em 2017 e 2019, justifica-se pelo facto de serem considerados pelo 

INE somente os museus que cumprirem os cinco critérios seguintes, nomeadamente: terem 

pelo menos uma sala de exposição, estarem abertos ao público (de forma permanente ou 

sazonal), terem pelo menos um conservador ou técnico superior, terem um orçamento e 

terem inventário (INE, 2017). No estudo empírico desta dissertação irão considerar-se 

apenas os museus que, do grupo de 682 museus identificados anteriormente, possuem 

website, e que correspondem a 575 museus. 
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3.4 A acessibilidade nos museus 

 
A preocupação com o acesso aos museus assumiu maior relevância na década de 90 e a 

acessibilidade entendida, nesse momento, como o acesso ao espaço físico e, 

consequentemente, era associada à criação de rampas de acesso (Walters, 2009). Nos 

últimos 20 anos, muitas mudanças foram feitas no que concerne à eliminação de barreiras, 

tornando vários setores turísticos acessíveis, nomeadamente os museus (Yau et al., 2004).  

Com uma maior consciencialização para as incapacidades, foram surgindo também em 

Portugal, leis que contribuem para uma maior igualdade de oportunidades, nomeadamente 

ao nível da inclusão nos museus. A própria Lei Quadro dos Museus Portugueses (2004), no 

seu artigo 59º, refere-se às pessoas com incapacidade “…os visitantes/pessoas com 

deficiência têm direito a um apoio específico” e, no seu número 2 do mesmo artigo, ainda 

refere que “o museu publicita o apoio referido e promove condições de igualdade na 

fruição cultural”. 

 

Neste subcapítulo torna-se relevante abordar o que a legislação portuguesa exige em 

termos de acessibilidade nos Museus, nomeadamente, o Decreto-Lei 163/2006, de 8 de 

Agosto, que define as condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção 

de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos. 

Assim, e no que refere ao acesso aos Museus, a legislação define que estes devem ter pelo 

menos um percurso acessível para as pessoas com mobilidade condicionada e exige a 

existência de escadarias, escadarias em rampa, rampas de acesso com corrimãos e 

elevadores (Decreto-Lei 163/2006). 

Relativamente às instalações sanitárias, as mesmas devem ser acessíveis, devendo cumprir 

um conjunto de requisitos para pessoas com mobilidade reduzida. Nos museus os 

equipamentos de alarme devem ter alerta sonoro e luminoso, as portas de acesso devem ser 

de correr ou de batente abrindo para fora, os balcões de atendimento deve estar junto a um 

percurso acessível, devem existir lugares de estacionamento reservados para pessoas com 

incapacidade, e quanto à sinalização de orientação, as entradas/saídas acessíveis devem ser 

sinalizadas. Devem também existir pisos táteis para pessoas cegas, os corredores devem ter 

uma largura que possibilite a passagem e a manobra de uma cadeira de rodas, o balcão de 

atendimento deve estar junto a um percurso acessível, devem existir bons níveis de 

iluminação nas áreas comuns do museu, o percurso entre o parque de estacionamento e o 
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museu deve ser acessível (não existem desníveis, passeios rebaixados, outros) (Decreto-Lei 

163/2006). 

De salientar que o símbolo internacional de acessibilidade, permite identificar a 

acessibilidade de um local, espaço, ou objeto, conforme a figura 1. 

 

 

Figura 1 – Símbolo Internacional de Acessibilidade 
Fonte: (Decreto-Lei 163/2006) 

 

O aumento da preocupação com a acessibilidade nos museus levou também a uma 

crescente investigação no domínio da acessibilidade dos museus. Relativamente aos 

estudos realizados sobre a acessibilidade em museus, verifica-se, através da análise da 

literatura, que têm sido realizados estudos sobre esta temática em diversos países (Tabela 

8). Embora pareça haver uma maior tendência para a realização deste tipo de estudos no 

Reino Unido e em determinados países asiáticos como o Japão, o reduzido número de 

estudos aqui identificados ainda não permite retirar conclusões muito específicas neste 

âmbito. 

Tabela 8- Países onde se realizaram estudos de acessibilidade em museus 
 

País Autor 

Portugal Maria et al. (2012); Martins (2016) 

Israel Poria et al. (2009) 

Japão Handa et al. (2010); Kusayama (2005) 

Reino Unido vom Lehn (2010); Lisney et al. (2013)  

Turquia Evcil  (2017);  

Grécia Argyropoulos e Kanari (2015) 

Canadá Udo e Fels  (2010) 

Brasil Regina Cohen (2016) 

Fonte: Elaboração própria 
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No âmbito da revisão de literatura efetuada sobre acessibilidade em museus, resumiram-se 

na tabela 9 os estudos existentes no âmbito dos diferentes tipos de incapacidade que serão 

objeto de análise nesta dissertação. 

 

Tabela 9 - Tipos de incapacidade analisados em estudos sobre acessibilidade em museus 
 

Autor (Ano) Tipos de Incapacidade 

Motora Visual Auditiva 

Israeli (2002) X   

McKercher, Packer, 

Yau, & Lam (2003) 

X  X 

Kusayama (2005)  X  

Prates & Garcia 

(2009) 

X   

Poria et al. (2009) X   

vom Lehn (2010)  X  

Udo e Fels (2010)  X  

Handa, Dairoku, & 

Toriyama (2010) 

 X  

Maria et al. (2012)  X  

Lisney et al. (2013) X   

Argyropoulos e 

Kanari (2015) 

 X  

Cohen (2016) X X X 

Martins (2016)   X 

Evcil (2017) X   

Fonte: Elaboração própria 
 

 

Verifica-se, pela análise da literatura e pela tabela onde se apresentam os tipos de 

incapacidade dos vários estudos científicos (Tabela 9), que o tipo de incapacidade mais 

estudado é a incapacidade física e a incapacidade visual (Evcil, 2017; Israeli, 2002; Lisney 

et al., 2013; McKercher et al., 2003; Poria et al., 2009; Prates & Garcia, 2009). 
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Não obstante a importância da criação de condições de acessibilidade a todo e qualquer 

cidadão, os autores Michopoulou e Buhalis (2013) referem que, apesar de haver muitos 

países em que a legislação estabelece os requisitos mínimos para assegurar a acessibilidade 

dos espaços públicos, muitas vezes se negligencia a informação acerca da acessibilidade 

dos museus. Neste sentido, é de extrema importância a disponibilização dessa mesma 

informação, de forma fidedigna e detalhada para ir ao encontro das necessidades de 

mercado (Michopoulou & Buhalis, 2013; Pühretmair & Buhalis, 2008). 

Assim, e no que concerne às informações de acessibilidade, a legislação portuguesa, mais 

precisamente o Decreto-Lei n.o 83/2018 (2018) define as diretrizes para a acessibilidade 

Web dos sítios de organismos públicos.  

 

Na mesma linha de pensamento, como é possível verificar pela análise da tabela 10, onde 

são identificados os objetivos de diversos artigos sobre a acessibilidade dos museus, as 

barreiras em termos de acessibilidade não são apenas físicas (Evcil, 2017). Vários autores 

defendem que a acessibilidade também se refere a aspetos informacionais ou 

comunicacionais (Argyropoulos & Kanari, 2015; Mesquita & Carneiro, 2016; 

Papadimitriou et al., 2016; Poria et al., 2009). 
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Tabela 10 - Alguns estudos na área da acessibilidade em Museus 
Autor e Data Título Objetivos 

Walters (2009) Approaches in museums towards 
disability in the United Kingdom 
and the United States 

Explorar as atitudes perante os problemas 
de incapacidade nos museus. 

Martins (2016) Engaging the d/Deaf Audience in 
Museums: A Case Study at the 
Calouste Gulbenkian Museum 

Entender melhor a importância do acesso 
das pessoas surdas às obras de arte, através 
da linguagem de sinais, uma vez que este 
eleitorado não tem nenhum sentido 
bloqueado que impeça de apreciar arte nos 
museus.  

Handa et al. (2010) Investigation of priority needs in 
terms of museum service 
accessibility for visually impared 
visitor 

Investigar o potencial dos museus para 
servir melhor as necessidades da população 
com incapacidades visuais. 

Kusayama (2005) Access to museums for visually 
challenged people in Japan 

Partilhar o estado presente da acessibilidade 
e a prospetiva futura de acessibilidade aos 
museus, especialmente para os portadores 
de incapacidades visuais. 

Cock (2016) A survey of UK museum website 
access information for blind and 
partially sighted visitors. 

Analisar a informação fornecida nos sites 
de museus, no Reino Unido. 

Wojton, Heimlich, 

& Shaheen (2016) 

Accommodating Blind Learners 
Helps All Learners 

Analisar de que forma os métodos 
educativos para pessoas com incapacidade 
visual contribuem para melhor acolhimento 
de todo o visitante. 

Lisney, Bowen, 

Hearn, e Zedda 

(2013) 

Museums and Technology: Being 
Inclusive Helps Accessibility for 
All. 

Explorar os problemas de acessibilidade 
dos museus no contexto da dependência da 
tecnologia. 

vom Lehn (2010) Discovering ‘Experience-ables’: 
Socially including visually 
impaired people in art museums 

Analisar como as pessoas com incapacidade 
visual examinam obras de arte em conjunto 
com os companheiros de visão em museus e 
galerias. 

Walsh et al. (2018) Characterising online museum 
users: a study of the National 
Museums Liverpool museum 
website. 

Melhor compreensão do tipo de utilizador 
que visita os websites dos museus. 

Mesquita e 

Carneiro (2016) 

A acessibilidade em Museus 
europeus para visitantes com 
incapacidades visuais. 

Identificar estratégias para incrementar a 
acessibilidade nos Museus a visitantes com 
incapacidades visuais. 

Poria, Reichel, e 

Brandt (2009) 

People with disabilities visit art 
museums: an exploratory study of 
obstacles and difficulties. 

Identificar os obstáculos que israelitas com 
incapacidades enfrentam ao visitar museus 
de arte. 

Maria, Mesquita e 

Carneiro (2012) 

A acessibilidade à interpretação 
para deficientes visuais em museus 
de Lisboa. 

Analisar a implementação de estratégias 
para a melhoria da acessibilidade à inter-
pretação de museus de Lisboa para os 
portadores de deficiências visuais. 

Fonte: Elaboração própria com base nos autores referidos na tabela 
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Tabela 10 - Alguns estudos na área da acessibilidade em Museus 

 
Autor e Data Título Objetivos 

Regina Cohen (2016) Inclusion and Accessibility of 
Persons with Disability in Brazil: 
Senses and Sensations in the 
Access to Patrimonial Historical 
Museums in the State of Rio de 
Janeiro. 

Visa uma perspetiva interdisciplinar do 
tema “acesso aos museus”, considerando 
a compreensão do ambiente como uma 
importante ferramenta para a mobilidade 
de pessoas com incapacidade. 

Papadimitriou, Plati, 

Markou, e Catapoti (2016) 

Identifying Accessibility Barriers 
in Heritage Museums: Conceptual 
Challenges in a Period of Change 

Identificar barreiras espaciais, de 
comunicação e sensoriais nos museus e 
sugestão para remoção das mesmas. 

Kim e Lehto (2012) The voice of tourists with 
mobility disabilities: insights from 
online customer complaint 
websites 

Fornecer algumas informações sobre a 
acessibilidade para os portadores de 
incapacidade, analisando as reclamações 
de viajantes com deficiências relatadas 
por meio de sites de reclamações de 
clientes on-line. 

Evcil (2017) Barriers and preferences to leisure 
activities for wheelchair users in 
historic places 

Mostrar que os locais históricos de 
Istambul não estão preparados para 
utilizadores de cadeira de rodas. 

Ruiz, Pajares, Utray, e 

Moreno (2011) 

Design for All in multimedia 
guides for museums  

Descreve as principais recomendações 
para a seleção, aplicação, preparação de 
conteúdos acessíveis. 

Argyropoulos e Kanari 

(2015) 

Re-imagining the museum 
through “touch”: Reflections of 
individuals with visual disability 
on their experience of museum-
visiting in Greece 

Investigar a experiência de pessoas com 
incapacidade visual nas visitas a museus 
gregos. 

Fonte: Elaboração própria com base nos autores referidos na tabela 
 

 

Na secção seguinte são analisadas mais aprofundadamente diversos tipos de barreiras à 

acessibilidade dos museus. 
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3.5 Barreiras à acessibilidade dos Museus 

 
A existência de barreiras pode limitar ou dificultar um visitante que possua uma 

incapacidade. Pretende-se, nesta secção, para além de clarificar o significado de barreiras, 

identificar aquelas que estão diretamente relacionadas com os museus e que dificultam a 

visita de pessoas com necessidades especiais que visitam estas atrações, podendo afetar 

negativamente a sua experiência de visita. 

A Organização Mundial de Saúde definiu que as barreiras: 

 

“São factores ambientais que, através da sua ausência ou presença, limitam a 

funcionalidade e provocam incapacidade. Estes factores incluem aspectos como 

um ambiente físico inacessível, falta de tecnologia de assistência apropriada, 

atitudes negativas das pessoas em relação à incapacidade, bem como serviços, 

sistemas e políticas inexistentes ou que dificultam o envolvimento de todas as 

pessoas com uma condição de saúde em todas as áreas da vida” (OMS, 2004, 

pág.188). 

 

As barreiras são constrangimentos (Yau et al., 2004) que podem afetar a decisão de viajar, 

tal como referiu Smith, ainda em 1987, sendo que “todos os turistas se deparam com 

barreiras à participação em atividades de lazer. Contudo os indivíduos com deficiências, 

em particular, têm sido referenciados como desproporcionalmente afetados por limitações 

de lazer” (Smith, 1987, p.377). O mesmo autor (Smith, 1987) identificou três tipos de 

barreiras, nomeadamente: ambientais, que incluem fatores arquitetónicos, atitudinais e 

ecológicos, isto é fatores externos ao visitante; interativas, que se referem à comunicação, 

e à interação do visitante com o meio; e intrínsecas, que estão relacionadas, por exemplo, 

com a incapacidade do próprio visitante. 

Também Martins (2013) analisou esta temática e teve em conta, para além das barreiras 

físicas, as barreiras intelectuais, emocionais e culturais que decorrem do contacto do 

indivíduo com o meio museológico e que, mais concretamente, se trata de uma abordagem 

segundo o modelo social. A UNWTO (2016c) também identificou um conjunto de 

barreiras, tendo-as agrupado em dois grupos: as barreiras ambientais e barreiras sociais. As 

barreiras ambientais referem-se àquelas que resultam da interação do turista ou visitante 

com o meio envolvente e que podem influenciar o acesso (por exemplo, o acesso a 
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edifícios, barreiras à comunicação ou informação). Já as barreiras sociais referem-se à 

forma como a sociedade se relaciona e interage com pessoas com incapacidade (UNWTO, 

2016c). 

Eichhorn, e Buhalis (2011) referem, no seu artigo, três categorias de barreiras à 

participação, nomeadamente, o acesso físico, as barreiras atitudinais e a falta de 

informação correta e fiável. Para Devile (2014), as barreiras à participação são dinâmicas 

uma vez que as suas consequências modificam de situação para situação, dependendo do 

participante e do meio físico ou social. 

No sentido de identificar os diversos tipos de barreiras existentes nos museus para as 

pessoas com incapacidades, analisaram-se diversos artigos sobre a acessibilidade dos 

museus e identificaram-se os diferentes tipos de barreiras apresentados na tabela 11. 

Observou-se que o conceito de acessibilidade dos museus é bastante abrangente e inclui, 

não só o acesso físico, mas também informativo, atitudinal e de espólio, tendo-se 

identificado quatro tipos de barreiras: barreiras arquitetónicas/físicas, barreiras 

relativamente ao espólio, barreiras informativas e barreiras atitudinais. 

 

Martins (2013) apresentou um modelo de acessibilidade em Museus, (Figura 2), em que se 

distinguem três tipos fundamentais de acessibilidade e respetivas barreiras, relacionados 

com os quatro tipos de barreiras mencionados anteriormente. A autora menciona ainda 

potenciais estratégias a adotar para ultrapassar as referidas barreiras. 
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Figura 2 – Modelo das acessibilidades em museus proposto por Martins 
Fonte: Martins (2013) 

 

Segundo Mineiro (2017) as barreiras físicas referem-se à arquitetura do edifício, espaço 

expositivo, de serviços e de circulação. Vários autores definem a acessibilidade física 

como a facilidade de acesso criada nos edifícios e, muitas vezes, esta representa a maior 

barreira para as pessoas com incapacidade (Israeli, 2002; Smith, 1987). Darcy (1998) 

refere até que a acessibilidade física é um dos aspetos mais importantes ao nível da oferta 

turística e, nas últimas duas décadas, a remoção de barreiras físicas tem vindo a aumentar 

(Yau, McKercher, & Packer, 2004).  

 

A acessibilidade física, ao nível dos museus, implica o cumprimento de duas condições 

especiais, nomeadamente, “o acesso autónomo a todas as áreas, dependências e instalações 

cuja frequência seja fundamental e o uso autónomo” (Martins, 2016).  
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Na legislação portuguesa, no que diz respeito às infraestruturas, o decreto lei 163/2006 

estabelece os requisitos mínimos legais da acessibilidade de espaços públicos, edifícios, 

construção de rampas, elevadores, escadas e plataformas (Decreto-Lei 163/2006) (já 

referido noutras secções desta dissertação tais como as secções 2.3 e 3.4). 

 

A tabela 11 revela que algumas barreiras físicas dos museus, identificadas por vários 

autores, são: 

 Escadas; 

 Casas de banho não adaptadas ou pequenas; 

 Insuficiente largura das portas; 

 Inexistência de marcas de direcionamento; 

 Inexistência de saídas de emergência e passagens bem sinalizadas; 

 Falta de, ou iluminação insuficiente; 

 Falta de sinalização de escadas e das casas de banho; 

 Falta de assentos/bancos;  

 Não existirem entradas especiais ou os elevadores de escadas não serem comuns; 

 Inexistência de percurso táteis. 

 

As barreiras de espólio impedem ou dificultam o acesso às peças expostas, a inexistência 

de réplicas ou o facto de o espólio ou a exposição estar em alturas demasiado elevadas 

(Handa et al., 2010; Mineiro, 2017; Poria et al., 2009). 

As barreiras informativas referem-se ao modo como se comunica com o público, e 

impedem ou dificultam o acesso à informação. A acessibilidade da informação nos museus 

está relacionada com a forma como são disponibilizados os conteúdos, no que concerne à 

comunicação e divulgação não só do espólio, bem como da própria acessibilidade do 

espaço, ao nível da comunicação com o visitante (Martins, 2013; Mineiro, 2017). 

Alguns exemplos deste tipo de barreira são (ver tabela 11): 

 Balcões demasiado altos; 

 Sinais alternativos de alarme de incêndio (bloco de vibração ou luzes 

intermitentes); 

 Não haver escrita em Braille; 

 Falta de experiências tácteis; 
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 Inexistência de audioguias; 

 Espólio/ exposições demasiado elevadas; 

 Caligrafia ilegível; 

 Inexistência de informação em macro caracteres;  

 Inexistência de placas em relevo; 

 Inexistência de visitas em Língua Gestual; 

 

É importante referir que alguns destes tipos de barreiras podem ser encontrados tanto na 

informação fornecida dentro do museu como na informação fonecida no website do museu. 

No entanto, a acessibilidade dos websites dos museus vai ser discutida mais 

detalhadamente na secção 3.6. 

É ainda importante salientar que, aquando do planeamento de uma viagem, o mesmo é 

feito com muito mais detalhe por parte das pessoas com incapacidade e, 

consequentemente, quanto maiores forem os requisitos de acessibilidade, maior é a 

exigência de detalhe de informação (Buhalis et al., 2005b). Embora a comunicação 

enriqueça os conteúdos e a aprendizagem, é necessário adaptá-la às características de cada 

tipo de incapacidade. Isso pode ser feito, por exemplo, criando audioguias, audiodescrição, 

catálogos em Braille e imagens em relevo. De salientar também, como veículo de 

comunicação extremamente importante, a internet e os websites dos museus, os quais serão 

discutidos mais adiante. 

 

As barreiras atitudinais referem-se às atitudes dos funcionários dos museus perante a 

presença de pessoas com incapacidade (Martins, 2013) e podem traduzir-se em ignorar o 

incapacitado (McKercher et al., 2003), falar demasiado alto, falar utilizando linguagem 

extremamente simples, inexistência de visitas guiadas, e na "Proibição" de cães-guia 

(Mineiro, 2017) (e ver também na tabela 11). 
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Tabela 11 – Tipos de barreiras identificadas em estudos de museus 
 

Barreiras 

arquitetónicas 
Incapacidade motora Incapacidade auditiva Incapacidade visual 

Escadas Poria et al. (2009); 
Israeli (2002); Evcil 
(2017);  

  

Casas de banho 
inadaptadas ou 
pequenas 

Poria et al. (2009); 
Evcil (2017) 

  

Largura das portas Prates e Garcia (2009);    

Inexistência de Marcas 
de direcionamento 

  Prates e Garcia (2009) 

Inexistência de saídas 
de emergência e 
passagens bem 
sinalizadas 

  Handa et al. (2010) 

Falta de, ou iluminação 
insuficiente 

  Handa et al. (2010);  

Falta de sinalização de 
escadas; casas de 
banho 

  Handa et al. (2010) 

Falta de 
assentos/bancos 

Poria et al. (2009)   

Entradas especiais ou 
elevadores de escadas 
não serem comuns 

Poria et al. (2009)   

Inexistência de 
percursos táteis 

 Kusayama (2005) 
 

Maria et al. (2012) 

 Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 11 - Tipos de barreiras identificadas em estudos de museus (continuação) 

Barreiras espólio 
Incapacidade 

motora 
Incapacidade 

auditiva 
Incapacidade visual 

Inexistência de réplicas   Handa et al. (2010) 

Espólio/ exposições em 
alturas demasiado 
elevadas 

Poria et al. 
(2009) 

  

Barreiras 
informativas 

Incapacidade 

motora 

Incapacidade 

auditiva 
Incapacidade visual 

Balcões demasiado 
altos 

Prates e Garcia 
(2009) 

  

Sinais alternativos de 
alarme de incêndio 
(bloco de vibração ou 
luzes intermitentes) 

 Michopoulou e 
Buhalis (2013) 

 

Não haver escrita em 
Braille;  
 

 Kusayama (2005) 
 

Poria et al. (2009); 
Handa et al. (2010) 

Falta de experiências 
tácteis; 

 Udo e Fels (2010); 
vom Lehn (2010) 

Poria et al. (2009); 
Handa et al. (2010) 

Inexistência de 
audioguias 

 Kusayama (2005) Poria et al. (2009); 
Handa et al. (2010); 
Maria et al. (2012); 
Argyropoulos e Kanari 
(2015) 

Espólio/ exposições 
demasiado elevadas 

Poria et al. 
(2009); Lisney et 

al. (2013) 

  

Caligrafia ilegível   Maria et al. (2012) 

Inexistência de 
informação em macro 
caracteres  

  Maria et al. (2012) 

Inexistência de placas 
em relevo 

  Maria et al. (2012) 

Inexistência de visitas 
em Língua Gestual 

  Martins (2016a)  

Barreiras atitudinais 
Incapacidade 

motora 
Incapacidade 

auditiva 
Incapacidade visual 

Evitar contacto com o 
incapacitado 

  Poria et al. (2009) 

Falar demasiado alto   Poria et al. (2009) 
Falar utilizando 
linguagem 
extremamente simples 

  Poria et al. (2009); 
Argyropoulos e Kanari 

(2015) 
Inexistência de visitas 
guiadas 

 Maria et al. (2012) Handa et al. (2010); 
Argyropoulos e Kanari 

(2015) 
"Proibição" de cães-
guia 

 
 

 Maria et al. (2012) 

Fonte: Elaboração própria 
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Podemos concluir-se da análise da tabela 11 que a incapacidade auditiva é a incapacidade 

menos referenciada nos estudos das barreiras físicas/arquitetónicas. Poria et al. (2009) são 

os autores que mais se destacam na identificação de barreiras físicas que perturbam as 

pessoas com incapacidade motora, embora haja outros autores que abordem esta temática. 

Já no que respeita à incapacidade visual existem diversos autores que analisam barreiras 

físicas que perturbam as pessoas com este tipo de incapacidade. 

Os autores Handa et al. (2010b) e Poria et al. (2009) são os únicos que identificaram 

barreiras de espólio nos seus estudos, sendo o primeiro estudo relativo a pessoas com 

incapacidades visuais e o segundo referente a pessoas com incapacidade motora. Já nas 

barreiras informativas, Predominam os estudos feitos para pessoas com incapacidades 

visuais, seguidos dos estudos feitos para pessoas com incapacidades auditivas. Destacam-

se os autores Maria et al. (2012) e Poria et al. (2009) na identificação de diversas barreiras 

informativas para as pessoas com incapacidade visual e Kusayama (2005) na identificação 

de barreiras informativas para a incapacidade auditiva. 

Na tabela 11 identificaram-se diferentes tipos de barreiras atitudinais focadas em estudos 

feitos sobre pessoas com incapacidades visuais pelos autores Argyropoulos e Kanari 

(2015) e Poria et al. (2009). De referir ainda a particularidade do estudo de Maria et al. 

(2012) que identificou barreiras atitudinais para pessoas com incapacidade auditiva. 
 

 

 
 

3.6 A Acessibilidade dos websites dos Museus 
 

A Internet é um veículo de informação, comunicação, lazer e trabalho que substitui ou 

complementa as formas convencionais de divulgação ou prestação de um serviço (Abascal 

et al., 2004). É por este motivo que se torna tão relevante a partilha de informação on-line, 

por forma a transmitir mais segurança e confiança ao turista com incapacidade, durante o 

processo de tomada de decisão (Evcil, 2017). Porém, muitas das barreiras resultam em 

dificuldades para utilizar websites (Schmutz, Sonderegger, & Sauer, 2016), daí a 

necessidade de existirem recomendações e legislação que sejam orientadoras para os 

criadores dos websites. 
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Mineiro (2017) referiu no seu Guia de Boas Práticas que os conteúdos devem ser 

facilmente localizáveis, devendo existir indicações para o efeito, bem como, devem ser 

criadas alternativas em texto para conteúdo não textual, e a audição e visualização de 

elementos principais deve estar em destaque na página apresentada. 

A acessibilidade da web significa o grau em que um site permite o acesso a um maior 

número possível de pessoas, incluindo pessoas com algum tipo de incapacidade ou 

constrangimentos ambientais que os mesmos experienciam (AkgÜL & Vatansever, 2016) 

mas que no caso de pessoas com incapacidade, existem tecnologias de apoio que podem 

melhorar o nível de acessibilidade do website (Teixeira, Eusebio, & Silveiro, 2019). 

 

 

 

3.6.1 Princípios de Acessibilidade na Web  
 

Ainda que a falta de acessibilidade física, atitudinal, informativa ou de espólio dos museus 

seja um impedimento para o turista com incapacidade, o ato de comunicar ao turista a 

acessibilidade do espaço enriquece a decisão de visitar ou não, na medida em que o 

visitante sente quais as dificuldades com que se irá deparar (Michopoulou & Buhalis, 

2013b). 

Foi neste sentido que se criaram diretrizes e legislação orientadoras para maior e melhor 

acessibilidade na web, nomeadamente e uma das mais importantes são as Diretrizes de 

Acessibilidade para o Conteúdo Web (WCAG), que foram desenvolvidas pelo World Wide 

Web Consortium, também conhecido por W3C (Gonçalves, Martins, & Branco, 2013).  

O W3C é uma organização internacional que se dedica a uniformizar a World Wide Web, 

para tornar os seus conteúdos mais acessíveis, isto é ajuda na construção de padrões de 

acessibilidade. Em 1996, a W3C estabeleceu uma campanha por forma a tornar a Web 

mais acessível a qualquer pessoa e em 1999 a Web Accessibility Initiative (WAI), projeto 

da World Wide Web Consortium (W3C), lançou a primeira versão das linhas orientadoras 

da acessibilidade na Web, em 1999, a WCAG 1.0, em 2008 a versão WCAG 2.0, que é uma 

ISO standard: ISO/IEC 40500 (AkgÜL & Vatansever, 2016; Lisney et al., 2013) e em 

2018 foi lançada a versão mais recente, a WCAG 2.1.   
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A WAI definiu 3 níveis de acessibilidade conforme a tabela 12 e que são considerados os 

standards internacionais para uma Web acessível. 
 

 

Tabela 12 – Níveis de Acessibilidade segundo a WAI (Web Accessibility Initiative) 
 

Nível de Conformidade Checkpoint de Acessibilidade dos Websites  

WAI-A (acessibilidade básica) Todos os pontos de verificação de prioridade 1 são atendidos. Esse é 

o requisito mínimo (básico) do W3C. Caso contrário, um ou mais 

grupos de pessoas acharão impossível aceder às informações do site. 

Este é o requisito mínimo e deve ser atendido. 

WAI-AA (acessibilidade 
intermédia) 

Todos os pontos de verificação de prioridade 1 e 2 são satisfeitos; 

caso contrário, um ou mais grupos de pessoas acharão difícil aceder 

às informações do site. Este status de nível de conformidade deve ser 

cumprido, pois removerá barreiras significativas no acesso a 

documentos da Web. 

WAI-AAA (acessibilidade alta)  Todos os pontos de verificação de prioridade 1, 2 e 3 são satisfeitos; 

caso contrário, um ou mais grupos de pessoas acharão de alguma 

forma difícil aceder às informações a partir do site. Este status do 

nível de conformidade pode ser tratado pelos informáticos da Web 

para melhorar o acesso aos documentos do site. 

Fonte: Elaboração própria com base em AkgÜL e Vatansever (2016), tradução nossa 
 

O WCAG divide-se em quatro princípios de acessibilidade da Web, de acordo com o site 

World Wide Web Consortium, (W3C, 2018b) e com os autores Domínguez Vila, Alén 

González, e Darcy (2017) e Gonçalves et al. (2013), e são eles: 
 

 Percetível – a informação e os componentes de interface do utilizador têm de ser 

apresentados aos utilizadores de forma que possam percecionar; 

 Operável – os componentes de interface do utilizador e a navegação têm de ser 

operáveis e navegáveis; 

 Compreensível - a informação e a operação da interface de utilizador têm de ser 

compreensíveis; 

 Robusto - o conteúdo tem de ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de 

forma fiável por diversos tipos de utilizadores, incluindo tecnologias de apoio.  

Dentro destes quatro princípios, há treze Diretrizes de Acessibilidade ou Critérios de 

Sucesso que podem ser testados e avaliados de acordo com três níveis de conformidade: A 

(o mais baixo), AA e AAA (o mais elevado) (W3C, 2018b) e que estão expostas na tabela 

13.  
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Tabela 13 - Estrutura do WCAG 2.1 dividida por princípios, diretrizes, critérios de sucesso 
e nível de conformidade 
 

 
Princípios 

Diretrizes Critérios de Sucesso – Nível de Conformidade 

Percetível 

1.1 Alternativas em texto 1.1.1 Conteúdo não textual – A 

1.2 Multimédia Baseada 
no Tempo 
 

1.2.1 Apenas áudio e apenas vídeo – A 
1.2.2 Legendas (pré-gravada) – A 
1.2.3 Áudio-descrição ou alternativa em multimédia – A 
1.2.4 Legendas (em direto) – AA 
1.2.5 Áudio-descrição (pré-gravada) – AA 
1.2.6 Língua gestual (Pré-gravada) – AAA  
1.2.7 Áudio-descrição alargada (Pré-gravada) – AAA  
1.2.8 Alternativa em multimédia (Pré-gravada) – AAA 
1.2.9 Apenas áudio (em directo) – AAA 

1.3 Adaptável 

1.3.1 Informações e relações – A 
1.3.2 Sequência com significação – A 
1.3.3 Características sensoriais – A 
1.3.4 Orientação – AA 
1.3.5 Identificar propósito de entrada – AA 
1.3.6 Identificar propósito – AA 

1.4 Discernível 

1.4.1 Utilização da cor – A 
1.4.2 Controlo de áudio – A 
1.4.3 Contraste (mínimo) – A 
1.4.4 Redimensionar texto – A 
1.4.5 Imagens de texto – AA 
1.4.6 Contraste (melhorado) – AAA 
1.4.7 Som baixo ou sem som de fundo – AAA 
1.4.8 Apresentação visual – AAA 
1.4.9 Imagens de texto (Sem Exceção) – AAA 
1.4.10 Refluxo – AA 
1.4.11 Contraste de conteúdo não textual – AA 
1.4.12 Espaçamento de texto – AA 
1.4.13 Conteúdo em suspenso ou focado – AA 

 
Operável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreensível 

2.1 Acessível por Teclado  

2.1.1 Teclado – A 
2.1.2 Sem bloqueio do teclado – A 
2.1.3 Teclado (sem exceção) – AAA 
2.1.4 Teclas de atalhos para caracteres – AA 

2.2 Tempo suficiente  

2.2.1 Ajustável por temporização – A 
2.2.2 Colocar em pausa, parar, ocultar – A 
2.2.3 Sem temporização – AAA 
2.2.4 Interrupções – AAA 
2.2.5 Nova autenticação – AAA 
2.2.6 Descanso – AAA 

2.3 Ataques Epilépticos e 
Reações físicas 

2.3.1 Três flashes ou abaixo do Limite – A 
2.3.2 Três flashes – AAA 
2.3.3 Animação de interações – AAA 

2.4 Navegável 

2.4.1 Ignorar blocos – A 
2.4.2 Página com título – A 
2.4.3 Ordem do foco – A 
2.4.4 Finalidade do link (em contexto) – A 
2.4.5 Várias formas – AA 
2.4.6 Cabeçalhos e etiquetas – AA 
2.4.7 Foco visível – AA 
2.4.8 Localização – AAA 
2.4.9 Finalidade do link (apenas o link) – AAA 
2.4.10 Cabeçalhos da secção – AAA 

2.5 Formas de Entrada 

2.5.1 Gestos por toque – A 
2.5.2 Cancelamento dos gestos – A 
2.5.3 Rótulo do nome acessível  – A 
2.5.4 Ação do movimento – A 
2.5.5 Tamanho da área clicável – AAA 
2.5.6 Mecanismos de entrada simultâneos – AAA 

Diretrizes Critérios de Sucesso – Nível de Conformidade 

3.1 Legível 
 

3.1.1 Idioma da página – A 
3.1.2 Linguagem de partes – AA 
3.1.3 Palavras invulgares – AAA 
3.1.4 Abreviaturas – AAA 
3.1.5 Nível de leitura – AAA 
3.1.6 Pronúncia – AAA 

3.2 Previsível 
 

3.2.1 E foco – A 
3.2.2 Em entrada – A 
3.2.3 Navegação consistente – AA 
3.2.4 Identificação consistente – AA 
3.2.5 Alteração a pedido – AAA 

 
 Fonte: (W3C, 2018b) 
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Tabela 13 - Estrutura do WCAG 2.1 dividida por princípios, diretrizes, critérios de sucesso e nível 
de conformidade (continuação) 
 

Robusto 

3.3 Assistência de 
Entrada 

3.3.1 Identificação do erro – A 
3.3.2 Etiquetas ou instruções – A 
3.3.3 Sugestão de erro – AA 
3.3.4 Prevenção de erros (legal, financeiro, dados) – AA 
3.3.5 Ajuda – AAA 
3.3.6 Prevenção de erros (todos) – AAA 

4.1 Compatibilidade 
4.1.1 Análise – A 
4.1.2 Nome, função, valor – A 
4.1.3 Estado das mensagens – AA 

Fonte: W3C (2018) 

 

 
 
 
Reportando agora para os princípios de acessibilidade na Web, e de acordo com o site  

Accessibility Principles | Web Accessibility Initiative (WAI) | W3C),  a acessibilidade da 

Web depende de vários componentes que trabalham juntos. Alguns destes incluem: 

 Conteúdo da Web - refere-se a qualquer parte de um site, incluindo texto, imagens, 

formulários e multimídia, bem como qualquer código de marcação, scripts, 

aplicativos e outros; 

 User agent software – é um software que atua em nome do utilizador. As pessoas 

com incapacidade usam para aceder ao conteúdo da Web, incluindo navegadores 

gráficos de desktop, navegadores de voz, navegadores de telemóvel, players de 

multimídia, plug-ins e algumas tecnologias de assistência; 

 Ferramentas de autoria - software ou serviços que as pessoas usam para produzir 

conteúdo da Web, incluindo editores de código, ferramentas de conversão de 

documentos, sistemas de gestão de conteúdo, blogs, scripts de banco de dados e 

outras ferramentas. 
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3.7 Ferramentas automáticas utilizadas na análise da acessibilidade dos websites  
 

Relativamente às ferramentas para avaliar a acessibilidade dos sites, há um número 

considerável de ferramentas (133) que podem ser encontradas no site do W3C (2018a).  

No entanto, as ferramentas que têm sido mais utilizadas nos estudos de acessibilidade dos 

websites são: AChecker, Amp, SortSite, Cynthia Says, EvalAccess 2.0, eXaminator, HERA, 

MAGENTA 2.0, TAW, Total Validator, WAVE, Web AccessibilityAssessment Tool, como se 

pode observar na tabela 14 (AkgÜL & Vatansever, 2016; Domínguez Vila et al., 2017). A 

ferramenta TAW é uma das ferramentas que já foi utilizada em vários estudos (ex: AkgÜL 

& Vatansever, 2016; Domínguez Vila et al., 2017; Kuzma, Yen, & Oestreicher, 2009). De 

salientar que do universo de 133 ferramentas, apenas 122 correspondem às diretrizes de 

acessibilidade WCAG 2.0. 
 

 

Tabela 14 – Análise das ferramentas de avaliação da acessibilidade dos websites 
Ferramenta Descrição 

AChecker É um serviço online que reporta problemas de acessibilidade de acordo com 
diferentes diretrizes, agrupando os problemas em 3 categorias diferentes. 

AMP É uma ferramenta que permite aos utilizadores configurar os seus próprios 
testes e relatórios automaticamente, aceder a práticas recomendadas e 
acompanhar a conformidade de critérios. 

Cynthia Says Ferramenta que testa as páginas em relação a grupos de pontos de 
verificação predefinidos para validar de acordo com as diretrizes de 
acessibilidade WCAG 2.0 

EvalAccess Analisa a acessibilidade dos websites baseado nas diretrizes WCAG 1.0 

Examinator É um serviço online para avaliar automaticamente a acessibilidade de uma 
página web, tendo em conta o WCAG 2.0 e apresenta uma pontuação em 
escala de 1 a 10, para refletir os resultados de forma a ser compreensível por 
todos. 

HERA É uma ferramenta que executa automaticamente uma análise preliminar e 
identifica erros. 

MAGENTA Avalia a acessibilidade dos websites de acordo com as diretrizes WCAG 2.0, 
Stanca Art e Visually Impaired. 

SortSite Ferramenta que analisa os sites comparando as diretrizes de acessibilidade 
WCAG 1.0 e 2.0 

TAW Ferramenta online automática que verifica o nível de acessibilidade a partir 
de um website baseado nas WCAG 2.0.  

Total Validator  É uma ferramenta de avaliação html de acessibilidade, verificador de 
linguagem e de quebras de links. 

WAVE É uma ferramenta para avaliação de acessibilidade na Web, disponível 
online, extensões do Firefox e do Chrome e fornece uma representação 
visual dos problemas de acessibilidade da página. 

Web Accessibility 

Assessment Tool 

É uma aplicação JAVA que avalia a acessibilidade dos websites de acordo 
com WCAG 2.0, conseguindo avaliar mais do que uma página ao mesmo 
tempo. 

Fonte: Elaboração própria com base nos autores (AkgÜL & Vatansever, 2016; Domínguez Vila et al., 2017) 



 

44 
 

Em Portugal existe um validador automático (AccessMonitor- 

http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/) desenvolvido pela FCT - Fundação para 

a Ciência e a Tecnologia, IP, designado também de ACESSO, onde é possível aferir o grau 

de acessibilidade dos websites, e que está referenciado no Guia de Boas Práticas e 

Acessibilidade de Mineiro, Garcia, e Neves (2017). O AccessMonitor é uma das 

ferramentas escolhidas dado que é disponibilizada gratuitamente na Internet. 

 

3.8 Estudos de acessibilidade dos websites  
 

A análise da acessibilidade dos websites é uma área recente de investigação académica, e 

naturalmente que por isso existam poucos estudos desta temática. Da pesquisa efetuada, e 

relativamente a estudos que analisaram a acessibilidade dos websites, destacam-se 

Gonçalves et al. (2013, p.8), AkgÜL e Vatansever (2016), Walsh et al. (2018), Cock 

(2016), Kuzma et al. (2009), (Y. Shi, 2006; Vila, González, & Darcy, 2017). 

O estudo de Shi (2006, p.833), observou que a maioria das páginas iniciais dos websites 

dos 66 centros de informação aos visitantes de Queensland (Austrália) falhou em pelo 

menos um ponto das medidas de acessibilidade na Web do W3C (WCAG 1.0), 

significando que os utilizadores com algum tipo de necessidade ou incapacidade terão 

dificuldades em aceder aos websites. Também no estudo de Kuzma et al. (2009) os 

resultados da avaliação de 12 websites governamentais (da União Europeia, Ásia e África) 

concluíram que a grande maioria não estava em conformidade total com os padrões das 

WCAG 1.0. 

Em 2016, AkgÜL e Vatansever (2016) avaliaram a acessibilidade de cada um dos 25 

websites do governo Turco com base nas WCAG 1.0 e 2.0, na qual, os resultados 

indicaram que as barreiras de acessibilidade das WCAG 1.0 identificadas, estavam 

relacionadas com a ausência de alternativas em texto e a falha de alternativas estáticas para 

conteúdos dinâmicos.  

Já o estudo de Vila et al. (2017) sobre a análise da acessibilidade dos websites oficiais do 

turismo de 210 países (com base nas WCAG 2.0), permitiu concluir que apesar de existir 

um esforço para fornecer websites acessíveis, ainda existem países que devem repensar a 

sua estratégia relativamente à acessibilidade online, nomeadamente ao nível da 

compatibilidade (com tecnologias de apoio/assistência), navegabilidade, adaptabilidade e 

alternativas textuais.  
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Por último, Vila et al. (2018) que publicaram um estudo onde era efetuada uma análise da 

acessibilidade dos websites oficiais do turismo dos países do norte da Europa (com base 

nas WCAG 2.0), onde demonstraram que os países com fortes regras e regulamentos sobre 

acessibilidade e incapacidade, obtiveram os piores resultados em termos de acessibilidade 

online, significando que são necessárias algumas correções bem como revisões por parte 

dos técnicos, aos websites, concluindo que não basta desenvolver e atualizar o conteúdo do 

website, sendo também necessário incrementar a sua acessibilidade. Das pesquisas 

efetuadas, não foram encontrados quaisquer estudos sobre a acessibilidade dos websites 

dos museus. 

 

3.9 Conclusão 
 
 
O presente capítulo foi dedicado à conceptualização de museu e ao enquadramento da sua 

importância para o público com incapacidade. 

Neste contexto, tornou-se relevante apresentar os tipos de acessibilidade identificados em 

diversos estudos, bem como identificar as barreiras à acessibilidade dos museus. Neste 

seguimento, e dado que o objeto de estudo desta dissertação é analisar a acessibilidade dos 

websites dos museus de Portugal, tornou-se relevante perceber os requisitos para que os 

sites sejam acessíveis e identificar as ferramentas que existem para os avaliar.  

Ainda que haja legislação no sentido de promover a acessibilidade, vários estudos apontam 

para a existência de muitas barreiras, nomeadamente físicas e atitudinais, verificando-se 

nos estabelecimentos de restauração, hotéis, atrações e serviços vendidos pelos 

intermediários - agências de viagens. 

Com a democratização no uso da internet como veículo de proliferação da informação, o 

seu uso veio facilitar o acesso à informação de forma cómoda e rápida. Neste sentido, a 

disponibilização e acessibilidade da informação torna-se um aspeto importante para o 

turismo acessível (como a acessibilidade física), nomeadamente a informação online que 

tem sido descorada, apesar da existência de legislação, guias e princípios (como o WCAG) 

que podem ser aplicados nos websites por forma a facilitar e a permitir a informação acerca 

da acessibilidade dos museus e a própria facilidade na leitura e compreensão da 

informação disponibilizada nos respetivos websites. 
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Capítulo 4 - Metodologia  
 
 
 

4.1 Introdução 
 
Este capítulo pretende apresentar as etapas que orientaram o estudo empírico realizado no 

âmbito desta dissertação. Neste sentido, apresentam-se os objetivos deste estudo que 

pretende analisar o nível de acessibilidade dos websites dos museus de Portugal e, 

posteriormente, identificar nos websites mais acessíveis a informação que é disponibilizada 

sobre a acessibilidade do museu, bem como a explicação da metodologia utilizada para a 

recolha de dados. No que respeita à análise de dados, são apresentados e explicados os 

diferentes métodos de análise de dados utilizados neste estudo. 

 

4.2 Objetivos do estudo empírico 
 

A presente investigação pretende dar resposta a dois objetivos principais: 

 Analisar o nível de acessibilidade dos websites dos museus em Portugal; 

 Analisar a informação relacionada com a acessibilidade, disponibilizada nos 

websites dos museus que apresentam um maior nível de acessibilidade e nos 

websites dos museus que apresentam um menor nível de acessibilidade. 

 

4.3 Metodologia para a análise da acessibilidade dos websites dos Museus 

4.3.1 Método de Recolha de Dados 
 
A primeira etapa deste processo de recolha de dados, consistiu em criar uma base de dados 

com os websites dos museus existentes em Portugal. Não se conhece uma base de dados 

que inclua esta informação. Por este motivo, foi efetuada uma pesquisa online, mais 

especificamente no site dos museus de Portugal (http://museusportugal.org/) e no site da 

Direção Geral do Património Cultural (http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-

monumentos/rede-portuguesa/). Foi também extremamente importante fazer uma pesquisa 

intensiva no motor de pesquisa Google através do nome do museu, de forma a recolher o  

link do website. 
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Para cada Museu foi aferido se possui website próprio e, com base na informação obtida 

nestes sites foi elaborada uma base de dados, que depois foi complementada com uma 

pesquisa nos sites das Câmaras Municipais. Todos estes dados foram inseridos numa base 

de dados em Excel, que contém informação sobre o nome do Museu, o Website, o distrito, 

o concelho, se o website é do próprio museu ou de outra entidade e ainda a NUTII em que 

está localizado o Museu. A base construída integra 575 museus com website que 

apresentam a distribuição em termos de NUTS que está descrita na tabela 15. 

 

Dos Museus que possuem site (num total de 575), a maioria localiza-se na região Centro 

(29,9%) e na Área Metropolitana de Lisboa (23,1%), sendo a Região Autónoma da 

Madeira onde se localizam menos Museus com site (3,7%) (tabela 15). 

 

Tabela 15 – Localização dos Museu por NUTS II 
 

NUTS II N % 
Centro 172 29,9% 
Área Metropolitana de Lisboa 133 23,1% 
Norte 114 19,8% 
Alentejo 67 11,7% 
Região Autónoma dos Açores 35 6,1% 
Algarve 33 5,7% 
Região Autónoma da Madeira 21 3,7% 
Total 575 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 
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 4.3.2 Métodos de Análise de Dados 
 

Para se proceder à análise da acessibilidade dos websites dos museus, foi realizada uma 

pesquisa de ferramentas que poderiam ser utilizadas para dar resposta a um dos objetivos 

desta dissertação (analisar o nível de acessibilidade dos websites dos Museus), tendo-se 

optado por utilizar nesta dissertação as seguintes ferramentas: (i) AccessMonittor e (ii) 

TAW (Test de Acessibilidad Web). 

 O AccessMonitor é um software que foi desenvolvido pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia e que analisa os websites de acordo com as diretrizes de acessibilidade para a 

web (WCAG 2.0). O link do website é inserido na página do AccessMonitor e 

automaticamente é gerado o índice de acessibilidade, os erros encontrados no website são 

apresentados por grau de conformidade (A, AA e AAA). O índice global do AcessMonitor 

varia de 1 (muito má prática de acessibilidade na Web) a 10 (excelente prática de 

acessibilidade na Web).  

Por sua vez, o TAW, também uma ferramenta online automática, referenciada em alguns 

estudos, como os dos autores AkgÜL e Vatansever (2016) e  Shi (2006), que verifica o 

nível de acessibilidade de websites tendo em conta as diretrizes WCAG 2.0, mas os 

resultados são apresentados em 3 níveis, nomeadamente, “problemas” (sendo necessárias 

correções), “avisos” (aponta para a necessidade de revisão por parte de um técnico) e “não 

verificados” (not reviewed). Contudo, dado que se obteve quase sempre os mesmos valores 

em todos os websites analisados, os dados “not reviewed” foram descartados dos 

resultados. Para avaliar a acessibilidade dos Websites dos Museus as ferramentas utilizadas 

foram a AccessMonitor e a TAW. 

 

A análise dos websites e dos dados recolhidos de ambas as ferramentas foram feitas 

durante o mês de julho e de agosto de 2019. Os dados quantitativos foram analisados com 

recurso ao software de análise de dados SPSS – Software Package for the Social Science. 

Para identificar o nível de acessibilidade dos websites foi utilizada a análise univariada que 

trata os dados de forma individual, tendo-se, neste caso, analisado as medidas de 

localização central, como a média e as medidas de dispersão como o desvio padrão.  
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Posteriormente, para verificar se existiam diferenças no nível de acessibilidade dos 

websites dos museus de acordo com a sua localização geográfica, utilizaram-se técnicas de 

estatística bivariadas, nomeadamente o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, dado que 

os pressupostos do teste ANOVA não foram cumpridos. 
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4.4 Análise da informação relacionada com a acessibilidade disponibilizada nos 

websites dos Museus 

 

4.4.1 – Método de recolha de dados 
 
Por forma a perceber que tipo de informação da acessibilidade dos museus é transmitido 

nos websites dos museus, foi necessário identificar primeiramente, através da revisão de 

literatura, os requisitos de acessibilidade dos museus. Estes aspetos foram identificados 

com base em vários estudos sobre barreiras de acessibilidade nos museus (referidos na 

secção 3.5) e, também, com base na legislação (referida na secção 3.4), tendo sido 

posteriormente adaptados para serem integrados no presente estudo empírico. Apresentam-

se na tabela 16 requisitos de acessibilidade dos museus que devem constar nos sites, e que 

são particularmente relevantes para pessoas com incapacidade física, motora ou auditiva. 

Estes requisitos incluem quatro tipos de requisitos que estão relacionados com os quatro 

tipos de barreiras identificadas na secção 3.5: requisitos de acessibilidade 

física/arquitetónica, requisitos de acessibilidade do espólio, requisitos de acessibilidade 

informativa e requisitos de acessibilidade atitudinal. 
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Tabela 16 - Requisitos de Acessibilidade dos Museus 

Requisitos de Acessibilidade Física Fonte 
As portas de acesso devem ser de correr ou de abrir 
para fora 

(Decreto-Lei 163/ 2006) 

Existem pisos táteis para pessoas cegas (Decreto-Lei 163/2006); Maria et al. (2012) 
Os corredores e as portas têm uma largura que 
possibilita a passagem e a manobra de uma cadeira 
de rodas 

(Decreto-Lei 163/2006); Evcil (2017) 

O balcão de atendimento deve estar junto a um 
percurso acessível 

(Decreto-Lei 163/2006) 

Existem bons níveis de iluminação nas áreas comuns 
do museu 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Handa et al. (2010); 
Argyropoulos e Kanari (2015); Maria et al. (2012); 
Handa, Dairoku, & Toriyama (2010) 

Existem WC acessíveis (Decreto-Lei 163/ 2006); Israeli (2002); Kusayama 
(2005); Prates & Garcia (2009); Poria et al. (2009); 
Evcil (2017) 

Existem corrimãos nas escadarias/rampas (Decreto-Lei 163/ 2006); Evcil (2017); Maria et al. 
(2012) 

As áreas comuns (exemplos: receção, salas de 
exposição, sanitários) estão próximas 

(Decreto-Lei 163/ 2006) 

Existem rampas de acesso em todas as áreas 
públicas do edifício 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Israeli (2002); Kusayama 
(2005); Israeli (2002); Evcil (2017); Regina Cohen 
(2016) 

Existem rampas de acesso do exterior para o interior 
do edifício 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Evcil (2017) 

Existem lugares de estacionamento reservados para 
pessoas com mobilidade reduzida perto da entrada 
principal do museu 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Israeli (2002); Prates & 
Garcia (2009); Poria et al. (2009) 

O percurso entre o parque de estacionamento e o 
museu é acessível (não existem desníveis, passeios 
rebaixados, outros) 

(Decreto-Lei 163/2006); Poria et al. (2009); Evcil 
(2017) 

O museu tem espaços para descanso ao longo 
da exposição 

(Decreto-Lei 163/2006); Kusayama (2005); Israeli 
(2002) 

Os elevadores e outras áreas dos museus são 
espaçosos o suficiente para a passagem e utilização 
simultânea de uma pessoa em cadeira de rodas e de 
um acompanhante 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Prates & Garcia (2009) 

Os comandos dos elevadores estão posicionados a 
uma altura acessível quando a pessoa está sentada 

(Decreto-Lei 163/2006) 

Requisitos de Acessibilidade Informativa Fonte 
Existe plano de emergência e evacuação para 
pessoas com necessidades especificas 

(Decreto-Lei 163/2006)  

Existe um sinal de emergência alternativo ao sonoro 
(exemplo: luminoso) 

(Decreto-Lei 163/2006)  

Existem sinais visuais de direção de acesso (Decreto-Lei 163/2006)  
Existem sinais auditivos de direção de acesso (Decreto-Lei 163/2006); Handa, Dairoku, & 

Toriyama (2010) 
Na informação escrita apresentada a cor das letras 
contrasta com a cor do fundo 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Argyropoulos e Kanari 
(2015); Maria et al. (2012) 

O elevador tem sinal sonoro (Decreto-Lei 163/2006) 
Existe faixa de sinalização táctil de cor contrastante 
antes da porta do elevador 

(Decreto-Lei 163/2006) 

 Fonte: Elaboração com base nos autores referidos na tabela 
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Tabela 16 - Requisitos de Acessibilidade dos Museus (continuação) 
 

Requisitos de Acessibilidade Informativa 
(cont.) 

Fonte 

O museu tem sistema de audioguia com voz 
 
  

(Decreto-Lei 163/ 2006); Handa et al. (2010a); Udo 
e Fels (2010); Argyropoulos e Kanari (2015); Maria 
et al. (2012); Handa, Dairoku, & Toriyama (2010) 

O museu tem sistema de audioguia com imagem (Decreto-Lei 163/ 2006); Handa et al. (2010a) 
O museu tem sistema de audioguia com legendas (Decreto-Lei 163/2006) 
O museu tem sistema de audioguia através de 
sensores de infravermelhos 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Argyropoulos e Kanari 
(2015) 

O museu usa escrita pictográfica (Decreto-Lei 163/2006)  
O museu permite visitas virtuais (Decreto-Lei 163/2006)  
O museu tem sala para crianças (Decreto-Lei 163/2006)  
No museu existe informação em Braille sobre os 
recursos existentes no museu 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Handa et al. (2010a); 
Kusayama (2005); Udo e Fels (2010); Argyropoulos 
e Kanari (2015); Maria et al. (2012); Handa, 
Dairoku, & Toriyama (2010) 

O museu tem visitas guiadas que as pessoas com 
incapacidade podem fazer 

(Decreto-Lei 163/ 2006); Kusayama (2005); Prates 
& Garcia (2009); vom Lehn (2010); Regina Cohen 
(2016); Maria et al. (2012) 

No museu há informação com macro caracteres  Argyropoulos e Kanari (2015); Maria et al. (2012) 
O museu tem intérpretes de Língua Gestual 
Portuguesa 

Martins (2016) 

Requisitos de Acessibilidade de Espólio Fonte 
Existem exemplares táteis em relevo 3D das peças 
em exposição 

(Decreto-Lei 163/ 2006); vom Lehn (2010); Udo e 
Fels (2010); Regina Cohen (2016); Argyropoulos e 
Kanari (2015); Maria et al. (2012) 

O museu tem réplicas de peças Poria et al. (2009) 
Requisitos de Acessibilidade Atitudinal Fonte 

O staff do museu tem formação para interagir com 
pessoas com incapacidade 

Argyropoulos e Kanari (2015); Poria et al. (2009); 
Handa et al. (2010a); Maria et al. (2012) 

O staff do museu é sensível às características e 
necessidades das pessoas com incapacidade 

Argyropoulos e Kanari (2015); Poria et al. (2009); 
Handa et al. (2010a); Maria et al. (2012) 

São permitidos cães-guia no museu (Decreto-Lei 163/2006); Maria et al. (2012) 
Fonte: Elaboração com base nos autores referidos na tabela 

 
 

Os 575 websites a analisar foram selecionados depois de ter sido feita a análise dos 

websites através do Access Monitor. Selecionaram-se para análise os websites mais 

acessíveis e os websites menos acessíveis. Procedeu-se então a uma análise de conteúdo de 

um total 26 websites para verificar, nesses websites, a presença ou ausência de informação 

sobre os requisitos de acessibilidade apresentados na tabela 16. Foi então feita uma análise 

descritiva de frequências, com recurso ao software SPSS – Software Package for the Social 

Science, para ver sobre que requisitos era mais frequente fornecer informação nos websites 

dos museus. 
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4.4.2 – Método de análise de dados 
 
 
 
Para verificar se os websites divulgam informação sobre a acessibilidade dos museus foi 

realizada uma análise do conteúdo dos websites dos museus, tendo como base 

a checklist criada, com base na revisão da literatura e na legislação, sobre os requisitos que 

os museus devem cumprir para serem acessíveis.  Foram analisados os websites que 

apresentavam um Índice Global de acessibilidade no Access Monitor de 10 (prática 

excelente) e os websites que apresentaram o menor Índice Global de acessibilidade. Para 

cada website a checklist foi preenchida com 1 quando a informação estava presente e com 

0 quando a informação não estava presente. 
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4.5 Conclusão 
 
 

Para desenvolver este capítulo, foi importante expor a metodologia que iria orientar o 

processo de investigação deste estudo. Foram definidos os objetivos, o método de recolha 

dos dados e o método de análise dos mesmos. 

 

Uma vez que não existia uma base de dados oficial dos museus em Portugal, entendeu-se 

que o mais adequado seria fazer uma pesquisa intensiva no motor de busca Google para 

identificar os museus e respetivos websites, por forma a criar uma base de dados com os 

museus com website, resultando num universo de 575 museus com website. 

 

Na primeira fase do estudo, em que se procedeu à análise da acessibilidade dos museus 

através do Access Monitor e do TAW, definiu-se que o método de análise de dados 

adequado a este estudo seria a aplicação de métodos de análise univariada e bivariada 

adequadas ao tratamento estatístico dos dados. 

Na segunda fase do estudo, em que se procedeu à análise da informação acerca da 

acessibilidade fornecida pelos websites do museu, definiu-se através do Access Monitor os 

websites dos museus mais acessíveis e os menos acessíveis, com recurso ao Índice Global, 

revelou-se pertinente utilizar somente análises univariadas, nomeadamente, análises de 

frequências.  
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Capítulo 5 –Análise e discussão dos resultados da acessibilidade dos 

websites dos Museus  

 
 

5.1 Introdução 
 
 
No seguimento da metodologia apresentada no capítulo anterior, apresentam-se agora os 

resultados que foram obtidos pela análise dos websites dos museus, através da utilização de 

duas ferramentas online que efetuam a avaliação com base no WCAG 2.0. 

 

O capítulo começa pela caracterização da amostra, nomeadamente o número de Museus 

em Portugal e dos que possuem website. Seguidamente analisa-se a acessibilidade dos 

websites e apresentam-se os resultados obtidos da análise com a ferramenta AccessMonitor 

e posteriormente com os resultados do TAW. Procede-se também à análise da informação 

relacionada com a acessibilidade, disponibilizada nos websites dos Museus (uma amostra 

de websites). Por fim, apresenta-se uma avaliação em termos globais dos resultados obtidos 

da análise de acessibilidade dos websites e da análise da informação sobre a acessibilidade 

disponibilizada nos websites. 

 



 

58 
 

5.2 Caracterização da amostra 
 
Dos 681 museus que foram identificados nesta pesquisa como existentes em Portugal, 575 

possuem website (83,92%), sendo que existem 107 museus que não têm website (15,71%). 

Desta forma, foi analisada, com as ferramentas AccessMonitor e TAW, a amostra de 575 

websites, conforme descrito no capítulo 4 desta dissertação. Assim, e de acordo com a 

tabela 17, verifica-se que é na região Centro (29,9%) onde se localiza o maior número de 

museus da amostra, seguida da Área Metropolitana de Lisboa (23,1%) e da região Norte 

(19,8%). 

 

 
 

Tabela 17 – Localização dos Museus, por NUTS II 
 

NUTS II N % 
Centro 172 29,9% 
Área Metropolitana de Lisboa 133 23,1% 
Norte 114 19,8% 
Alentejo 67 11,7% 
Região Autónoma dos Açores 35 6,1% 
Algarve 33 5,7% 
Região Autónoma da Madeira 21 3,7% 
Total 575 100,0% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Também se torna relevante perceber a entidade proprietária do website, e verifica-se que 

67,8% dos websites dos Museus pertencem ou são desenvolvidos por outra entidade 

responsável, principalmente Câmaras Municipais e apenas 32% dos websites são próprios, 

conforme a tabela 18. 

 

Tabela 18 – Tipo de Site de acordo com a entidade 
 

N % 
Outra entidade 390 67,8 % 
Próprio 185 32,2 % 
Total 575 100 % 

Fonte: Elaboração própria 
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5.3 Análise da acessibilidade dos Websites  

5.3.1 Resultados do AcessMonitor 

 

De acordo com a tabela 19, apresentam-se os resultados do índice global do Access 

Monitor, dos websites dos Museus para cada uma das NUTs II. De salientar que os valores 

do índice global variam entre 1 (muito má prática de acessibilidade na Web) e 10 

(excelente prática de acessibilidade na Web). A média do índice global de acessibilidade 

dos websites dos museus é de 5,80, porém, destacam-se a região do Algarve com 6,62 e da 

Área Metropolitana de Lisboa com 6,03 que apresentam uma média de acessibilidade 

superior à média do país. O valor mínimo regista-se na Região Autónoma da Madeira 

(4,13). 

É possível observar que, em média, os websites dos museus têm uma prática regular de 

acessibilidade (índice situa-se entre 4 e 5), mas há alguns sites considerados como boas 

práticas de acessibilidade (índice entre 6 e 7). 

 

Tabela 19 – Resultados do Índice Global do AccessMonitor 
 

Nuts II N Média Desvio Padrão 
Norte 114 5,84 2,043 
Centro 172 5,68 1,609 
Área Metropolitana de Lisboa 133 6,03 1,905 
Alentejo 67 5,81 1,963 
Algarve 33 6,62 1,542 
Região Autónoma dos Açores 35 5,57 0,969 
Região Autónoma da Madeira 21 4,13 1,105 
Total 575 5,80 1,806 
Kruskal-Wallis (valor do teste) 36,627 

Valor de p 0,000 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Podemos ainda concluir que 60,3% dos websites dos museus das regiões, têm um índice de 

acessibilidade acima da média (5,80). Estes resultados assemelham-se ao estudo da 

Unidade ACESSO (2013), acerca da acessibilidade dos sítios web dos estabelecimentos de 

ensino superior em Portugal, cuja ferramenta utilizada foi também o AccessMonitor e no 

qual 65% dos municípios apresenta um índice positivo.  
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Outra análise interessante nesta investigação, é identificar os Museus que têm os websites 

mais acessíveis e os que têm os websites menos acessíveis, e que está patente nas tabelas 

20 e 21 respetivamente. Em suma, dos 575 museus com website, há 14 (2,43%) que 

possuem o maior índice de acessibilidade (10), o que se considera bastante positivo e 

demonstra a preocupação que existe neste tipo de atrações culturais para uma certa 

democratização do acesso à cultura. 

 

Tabela 20 – Os Museus com websites mais acessíveis, segundo o AcessMonitor 
Museu Índice de Acessibilidade 

Museu dos Terceiros 10 

Museu Regional de Paredes de Coura 10 

Museu dos Transportes e Comunicações 10 

Casa Museu da Ordem Terceira de S. Francisco 10 

Museu de Ovar 10 

Museu Municipal de Ílhavo/Casa Gafanhoa 10 

Museu Júlio Dinis – Uma Casa Ovarense 10 

Museu Municipal de Porto de Mós 10 

Museu da Vida Submarina e da História Submersa 10 

Museu do Vinho e da Vinha 10 

Casa-Museu José Pedro 10 

Núcleo Museológico Luís Serra 10 

Museu Municipal de Loures 10 

Padrão dos Descobrimentos - Centro Cultural das 

Descobertas 

10 

Fonte: Elaboração própria 
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Por sua vez, os websites menos acessíveis dos museus, são 12, correspondendo a 2,09% da 

amostra analisada (Tabela 21). Estes apresentam um nível de acessibilidade muito baixa 

(índice do AccessMonitor entre 2,6 e 3,1), necessitando de intervenções consideráveis para 

que possam ser utilizados por pessoa com incapacidade. 

 

Tabela 21 – Os Museus com websites menos acessíveis, segundo o AcessMonitor 
 

Museu Índice de Acessibilidade 

Museu Arqueológico de Serpa 2,6 

Museu Etnográfico de Serpa 2,6 

Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave 2,8 

Casa Estúdio Carlos Relvas 2,9 

Casa-Museu de Camilo 3,0 

Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva 3,0 

 Museu Paroquial de Vila Nova de Paiva 3,1 

Museu Paroquial de Vinhó 3,1 

Museu Etnográfico de Arganil 3,1 

Museu de Arte Sacra da Misericórdia do Fundão 3,1 

Casa Museu Manuel Nunes Correa 3,1 

Museu Santos Barosa 3,1 

Fonte: Elaboração própria 

 

Outra das análises possíveis, é perceber quais os erros que o AccessMonitor detetou nos 

websites dos museus analisados, bem como o tipo de erro. Assim, na tabela 22, 

apresentam-se os erros encontrados por nível de conformidade (A, AA e AAA), nos testes 

realizados para cada website. 

Em média, foram detetados 7,51 erros em cada website analisado, sendo que o nível de 

conformidade A, é o que apresenta maior média de erros por site (4,98), ou seja, os 

websites não cumprem o mínimo que é exigido em termos de acessibilidade. Quanto aos 

erros de conformidade AA os websites têm uma média de 1 erro e o nível AAA, apresenta 

uma média de 1,6 erros por website. 
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Em termos de erros identificados, observaram-se também diferenças estatisticamente 

significativas nas médias dos erros de acordo com a localização geográfica dos Museus, os 

websites dos Museus localizados na Região Autónoma da Madeira e no Alentejo 

apresentam uma média de erros muito superior à média nacional, enquanto os websites dos 

museus localizados no Algarve e na Área Metropolitana de Lisboa apresentam uma média 

de erros muito inferior à média nacional. Uma análise mais detalhada em termos de tipo de 

erros (A, AA e AAA) também demonstra a existência de diferenças estatisticamente 

significativas de acordo com a localização dos Museus. Em termos de erros de tipo A, 

observa-se que são os websites dos Museus localizados na Região Autónoma da Madeira 

que apresentam a maior média de erros, enquanto que são os websites dos Museus 

localizados no Algarve que apresentam a menor média de erros. Por sua vez, em termos de 

erros tipo AA, os Museus localizados na Madeira apresentam também a maior média deste 

tipo de erros, enquanto que os Museus localizados nos Açores apresentam a menor média 

de erros. Por fim, em termos de erros tipo AAA, são os Museus localizados no Alentejo 

que apresentam a maior média de erros e os que estão localizados no Norte são os que 

apresentam menos problemas de acessibilidade dos websites deste tipo. 
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Tabela 22 – Erros de acordo com o nível de conformidade 
 

 
Nuts II 

  
Total (A + AA + 

AAA) 
  A 

AA AAA 

  N Média 
Desvio 
Padrão N Média 

Desvio 
Padrão N Média 

Desvio 
Padrão N Média 

Desvio 
Padrão 

Norte 114 7,39 4,481 114 5,09 3,762 114 0,91 0,955 114 1,39 0,826 
Centro 171 7,49 3,800 172 4,93 2,975 172 1,03 1,031 171 1,54 0,738 
Área Metropolitana de Lisboa 133 6,92 4,139 133 4,56 3,216 133 0,94 0,919 133 1,43 0,810 
Alentejo 67 8,19 4,665 67 5,13 4,082 67 1,03 0,738 67 2,03 0,717 
Algarve 33 5,24 2,525 33 2,82 1,911 33 0,97 0,984 33 1,45 0,564 
Região Autónoma dos Açores 35 7,74 2,661 35 5,20 2,180 35 0,71 0,789 35 1,83 0,618 
Região Autónoma da Madeira 21 13,00 3,950 21 10,14 3,623 21 1,24 0,436 21 1,62 0,805 
Total 574 7,51 4,190 575 4,98 3,457 575 0,97 0,927 574 1,56 0,781 

Kruskal-Wallis (valor do teste)   40,757     45,388     9,835     39,218   
 

Valor de p 
 

0,000  0,000 0,132 0,000 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Uma análise mais detalhada dos diferentes tipos de erros permite identificar, não só os 

segmentos do mercado de turismo acessível, que terão mais dificuldade em obter 

informação dos websites dos Museus, como também algumas linhas de atuação para que 

todas as pessoas com limitações funcionais, possam ter acesso à informação 

disponibilizada nos websites dos Museus. 

A diretriz “Texto alternativo em imagens” pretende fornecer alternativas em texto para 

qualquer conteúdo não textual para que possa ser alterado em formas mais adequadas, 

nomeadamente caracteres ampliados, braille, fala, símbolos, o que facilita o acesso à 

informação, principalmente das pessoas com incapacidade visual. Uma das técnicas 

aconselhadas para cumprir este critério é ter texto a explicar as imagens para que, 

principalmente os cegos, através de dispositivos de leitura de ecrã, possam entender, 

através das palavras, o que está nas imagens (W3C, 2010).  

 

Na tabela 23, apresenta-se a média de erros dos websites (0,48) no que concerne à diretriz 

“Texto Alternativo em imagens – A” pode-se concluir que é nos websites dos museus 

localizados no Algarve (0,21) e no Centro (0,42) onde a média de erros no uso de texto 

alternativo em imagens é inferior à média total. 

 

Tabela 23 - Access Monitor – Texto Alternativo em Imagens – A 
 

NUTS II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,56 0,498 
Centro 172 0,42 0,518 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,44 0,620 
Alentejo 67 0,51 0,587 
Algarve 33 0,21 0,415 
Região Autónoma dos Açores 35 0,63 0,547 
Região Autónoma da Madeira 21 0,90 0,539 
Total 575 0,48 0,556 

Kruskal-Wallis (valor do teste)   30,363   
Valor de p   0,000   

 
Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Inserção de Multimédia” pretende fornecer alternativas para multimédia, 

podendo ser composta apenas por áudio, vídeo, áudio-vídeo ou áudio e vídeo combinados 

com interação (W3C, 2010), o que facilita o acesso à informação por parte das pessoas 

com incapacidade visual ou auditiva. A tecnologia assistida pode ler alternativas de texto 

em voz alta, apresentá-las visualmente ou convertê-las em braille. Para pessoas surdas, 

com deficiência auditiva ou com problemas para entender informações de áudio por 

qualquer motivo podem ler a informação em texto.  

 

É neste sentido que na tabela 24 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,30 erros por teste. Ainda assim, destaca-se a Região Autónoma da 

Madeira onde os websites dos Museus apresentam uma média de erros desta diretriz 

superior à média nacional (1,76 erros) e a Região Autónoma da Madeira cuja média de 

erros da inserção multimédia é de 0,06 erros. 

 
Tabela 24 - Access Monitor - Inserção de multimédia - A 

NUTS II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,18 0,432 
Centro 172 0,17 0,410 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,35 0,709 
Alentejo 67 0,31 0,583 
Algarve 33 0,42 0,502 
Região Autónoma dos Açores 35 0,06 0,236 
Região Autónoma da Madeira 21 1,76 0,539 
Total 575 0,30 0,600 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 103,872 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Uso de Javascript” permite criar interatividade e prestar informação adicional, 

avisos ou instruções através de mensagens de javascript. Mas pode também causar 

problemas de acessibilidade ao limitar a navegação através do teclado ou através das 

tecnologias de apoio, apresentando conteúdo ou funcionalidades não acessíveis a 

tecnologias de apoio, o que vai limitar o controlo do utilizador a conteúdo que é alterado 

automaticamente, e modificando o normal funcionamento de um navegador Web. (W3C, 

2010), quando isso acontece, pessoas com incapacidade física, auditiva ou visual podem 

ter dificuldade em aceder à informação. 

 

É neste sentido que na tabela 25 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,21 erros por teste. Ainda assim, destaca-se o Alentejo onde os 

websites dos Museus apresentam uma média de erros desta diretriz um pouco acima da 

média nacional (0,31 erros), sendo que a Região Autónoma da Madeira, Açores e o 

Algarve não apresentam erros deste tipo. 

 
Tabela 25 – Access Monitor – Uso de Javascript - A 

 

NUTS II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,28 0,631 
Centro 171 0,24 0,528 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,18 0,458 
Alentejo 67 0,31 0,722 
Algarve 33 0,00 0,000 
Região Autónoma dos Açores 35 0,00 0,000 
Região Autónoma da Madeira 21 0,00 0,000 
Total 574 0,21 0,529 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 19,818 
valor de p 0,003 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Marcação de Mapas de Imagem” pretende fornecer alternativas em texto que 

sirvam a mesma finalidade das áreas selecionáveis de um mapa de imagem (W3C, 2010), 

ou seja, cada área da imagem é um link para outra página. Este critério ajuda as pessoas 

com deficiências motoras, permitindo-lhes ignorar as páginas Web que não lhes 

interessam, evitando os batimentos de tecla necessários para aceder ao referido conteúdo e, 

em seguida, regressar ao conteúdo atual; as pessoas com limitações cognitivas não ficam 

desorientadas devido à navegação adicional em conteúdos que não lhes interessam; as 

pessoas com incapacidades visuais beneficiam por não perder a sua localização no 

conteúdo quando regressam à página original.  

 

É neste sentido que na tabela 26 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,01 erros por teste. Ainda assim, destaca-se o Alentejo, Algarve, 

Região Autónoma da Madeira, Açores onde os websites dos Museus não apresentam erros 

deste tipo. 

 
Tabela 26 – Access Monitor – Marcação de Mapas de Imagem - A 

NUTS II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,01 0,094 
Centro 172 0,01 0,076 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,01 0,087 
Alentejo 67 0,00 0,000 
Algarve 33 0,00 0,000 
Região Autónoma dos Açores 35 0,00 0,000 
Região Autónoma da Madeira 21 0,00 0,000 
Total 575 0,01 0,072 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 1,241 
valor de p 0,975 

Fonte: Elaboração Própria 
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A diretriz “Marcação de Botões gráficos” pretende fornecer uma etiqueta funcional que 

indique a função do botão, ou seja, deve conter legenda. Este critério ajuda as pessoas que 

(W3C, 2010): 

 Têm dificuldades em perceber conteúdo visual, uma vez que a tecnologia de apoio 

pode ler texto em voz alta, apresentá-lo visualmente ou convertê-lo em braille, 

além disso, as alternativas em texto podem ajudar algumas pessoas que têm 

dificuldade em compreender o significado de fotografias, desenhos e outras 

imagens (por ex., desenhos de linha, desenhos gráficos, quadros, representações a 

três dimensões), diagramas, gráficos, animações, etc; 

 As pessoas surdas, com dificuldades de audição, ou que têm problemas em 

compreender informações de áudio por qualquer motivo, podem ler a apresentação 

do texto. 

 

É neste sentido que na tabela 27 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,06 erros por teste. Destacam-se a Região Autónoma da Madeira e 

dos Açores onde os websites dos Museus não apresentam erros deste tipo.  

 
 

Tabela 27 - Access Monitor - Marcação de botões gráficos - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,08 0,271 
Centro 172 0,05 0,223 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,04 0,191 
Alentejo 67 0,13 0,344 
Algarve 33 0,06 0,242 
Região Autónoma dos Açores 35 0,00 0,000 
Região Autónoma da Madeira 21 0,00 0,000 
Total 575 0,06 0,236 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 12,366 
valor de p 0,054 
Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Marcação de Molduras” pretende demonstrar a utilização do atributo título do 

elemento moldura de forma a descrever os conteúdos (W3C, 2010).  

 

É neste sentido que na tabela 28 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,02 erros por teste. Ainda assim, destaca-se o Alentejo, Algarve, 

Região Autónoma da Madeira e dos Açores onde os websites dos Museus não apresentam 

erros deste tipo. 
 

Tabela 28 – Access Monitor – Marcação de Molduras - A 
NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,05 0,26 
Centro 172 0,01 0,11 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,01 0,09 
Alentejo 67 0,00 0,00 
Algarve 33 0,00 0,00 
Região Autónoma dos Açores 35 0,00 0,00 
Região Autónoma da Madeira 21 0,00 0,00 
Total 575 0,02 0,14 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 10,122 
valor de p 0,120 
Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Marcação de Cabeçalhos” tem como objetivo garantir que as informações e as 

relações que são apresentadas através de formatação visual ou auditiva sejam preservadas 

quando o formato da apresentação sofrer alterações. Por exemplo, o formato da 

apresentação muda quando o conteúdo é lido por um leitor de ecrã. Este critério ajuda, por 

exemplo, pessoas que (W3C, 2010): 

 Têm diferentes incapacidades, permitindo ao utilizador adaptar o conteúdo de 

acordo com as suas necessidades; 

 São cegas (e utilizam um leitor de ecrã) beneficiam quando as informações 

transmitidas através de cor também estão disponíveis em texto (incluindo 

alternativas em texto para imagens que utilizam cor para transmitir informações). 

 

É neste sentido que na tabela 29 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,18 erros por teste. Ainda assim, destaca-se o Algarve onde os 

websites dos Museus não apresentam erros deste tipo. 
 

Tabela 29 – Access Monitor - Marcação de cabeçalhos - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,21 0,409 
Centro 172 0,17 0,375 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,16 0,366 
Alentejo 67 0,12 0,327 
Algarve 33 0,00 0,000 
Região Autónoma dos Açores 35 0,17 0,382 
Região Autónoma da Madeira 21 0,81 0,402 
Total 575 0,18 0,387 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 65,741 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Marcação de links” possibilita ao utilizador a localização de informação 

adicional, disponibilizando links para páginas relacionadas. Estas falhas podem ocorrer 

quando um link é composto apenas por conteúdo não textual, como por exemplo uma 

imagem e esta deve ser sempre acompanhada de uma legenda, caso contrário, o conteúdo 

pode ser ignorado pela tecnologia de apoio. Caso este requisito se cumpra, pode facilitar o 

acesso, por exemplo, a (W3C, 2010):  

 Pessoas com deficiências motoras, permitindo-lhes ignorar as páginas Web que não 

lhes interessam, evitando os batimentos de tecla necessários para aceder ao referido 

conteúdo e, em seguida, regressar ao conteúdo atual; 

 Pessoas com limitações cognitivas, pelo facto de não ficarem desorientadas devido 

à navegação adicional em conteúdos que não lhes interessam; 

 Pessoas com incapacidades visuais por não perder a sua localização do conteúdo 

quando regressam à página original, devido a utilizarem muitas vezes leitores de 

ecrã. 

 

É neste sentido que na tabela 30 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,59 erros por teste. Ainda assim, destaca-se a Área Metropolitana de 

Lisboa com a média mais baixa deste tipo de erros (0,46).  

 
 

Tabela 30 – Access Monitor – Marcação de links - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,61 0,633 
Centro 172 0,65 0,589 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,46 0,622 
Alentejo 67 0,63 0,573 
Algarve 33 0,55 0,564 
Região Autónoma dos Açores 35 0,63 0,490 
Região Autónoma da Madeira 21 0,76 0,436 
Total 575 0,59 0,595 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 13,987 
valor de p 0,030 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Links para contornar blocos de informação” tem como objetivo 

disponibilizar um mecanismo que permita contornar blocos de material que se repetem em 

múltiplas páginas Web, passando para o conteúdo principal. O primeiro item interativo da 

página web deve ser um link que nos conduza ao início do conteúdo principal (W3C, 

2010). Quando este Critério de Sucesso não é cumprido, as pessoas com algumas 

incapacidades podem ter dificuldade em aceder rápida e facilmente ao conteúdo principal 

de uma página Web. 

Os utilizadores de leitores de ecrã que visitam várias páginas no mesmo sítio da Web 

podem evitar ter de ouvir todos os gráficos de cabeçalho e ter dezenas de links de 

navegação em cada página, antes de o conteúdo principal ser falado. As pessoas que 

utilizam apenas o teclado ou uma interface de teclado podem aceder ao conteúdo com 

menos batimentos de tecla. Caso contrário, poderão ser necessários imensos batimentos de 

tecla antes de acederem a um link na área do conteúdo principal. Isto pode levar algum 

tempo e causar dor física intensa para alguns utilizadores. As pessoas que utilizam 

ampliadores de ecrã não têm de procurar nos mesmos cabeçalhos ou em outros blocos de 

informação para saber onde começa o conteúdo cada vez que entram numa nova página. 

As pessoas com limitações cognitivas e as que utilizam leitores de ecrã podem beneficiar 

quando os links se encontram agrupados em listas (W3C, 2010). 
 

É neste sentido que na tabela 31 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 1,18 erros por teste. De realçar a região do Algarve com a menor 

média deste tipo de erros (0,70).  

 
 

Tabela 31 – Access Monitor – Links para contornar blocos de informação - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 1,10 0,902 
Centro 172 1,29 0,877 
Área Metropolitana de Lisboa 133 1,13 0,891 
Alentejo 67 1,13 0,983 
Algarve 33 0,70 0,883 
Região Autónoma dos Açores 35 1,77 0,598 
Região Autónoma da Madeira 21 1,10 0,539 
Total 575 1,18 0,894 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 30,436 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Tabelas de Dados” cujo objetivo é garantir que as informações e as relações 

que são apresentadas através de formatação visual ou auditiva sejam preservadas quando o 

formato da apresentação sofrer alterações. Por exemplo, o formato da apresentação muda 

quando o conteúdo é lido por um leitor de ecrã, ou quando uma folha de estilo do utilizador 

é substituída pela folha de estilo fornecida pelo autor. (W3C, 2010).  

Este critério ajuda pessoas com diferentes incapacidades, permitindo que os utilizadores 

adaptem o conteúdo de acordo com as necessidades de cada utilizador. Os utilizadores que 

são cegos (e utilizam um leitor de ecrã) beneficiam quando as informações transmitidas 

através de cor também estão disponíveis em texto (incluindo alternativas em texto para 

imagens que utilizam cor para transmitir informações) (W3C, 2010). 

 

É neste sentido que na tabela 32 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,06 erros por teste. Ainda assim, destaca-se a Região Autónoma dos 

Açores sem erros deste tipo.  

 
Tabela 32 – Access Monitor – Tabelas de Dados - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,02 0,187 
Centro 172 0,06 0,245 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,01 0,087 
Alentejo 67 0,07 0,265 
Algarve 33 0,03 0,174 
Região Autónoma dos Açores 35 0,00 0,000 
Região Autónoma da Madeira 21 0,71 0,463 
Total 575 0,06 0,246 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 175,593 
valor de p 0,000 
Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Marcação de Formulários” tem como objetivo disponibilizar um mecanismo 

que permita aos utilizadores efetuar um pedido explícito de mudança de contexto (W3C, 

2010).  

As pessoas que não conseguem detetar alterações de contexto têm menos probabilidade de 

ficarem desorientadas ao navegar num sítio da Web. Por exemplo: as pessoas cegas ou 

com dificuldades de visão podem ter dificuldade em perceber quando ocorreu uma 

alteração visual de contexto, tal como a apresentação de uma nova janela. Neste caso, 

avisar previamente os utilizadores de alterações de contexto minimiza a confusão quando o 

utilizador descobre que o botão de retrocesso já não se comporta como o esperado. Por 

outro lado, algumas pessoas com dificuldades de visão, incapacidades intelectuais e de 

leitura e com dificuldades em interpretar sinais de aviso visuais podem beneficiar de sinais 

de aviso adicionais para detetar alterações de contexto. 

 

É neste sentido que na tabela 33 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,69 erros por teste. Assim, destaca-se o Algarve que tem uma média 

de erros inferior à média nacional e ainda a Região Autónoma da Madeira com 1,52 erros.   

 

Tabela 33 – Access Monitor – Marcação de Formulários 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,68 0,824 
Centro 172 0,66 0,826 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,61 0,796 
Alentejo 67 0,67 0,927 
Algarve 33 0,39 0,609 
Região Autónoma dos Açores 35 0,91 0,951 
Região Autónoma da Madeira 21 1,52 0,814 
Total 575 0,69 0,845 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 26,682 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Standard W3C” tem como objetivo eliminar ambiguidades nas páginas web 

derivadas de código que não está em conformidade para com as especificações em vigor. 

Pretende suportar a compatibilidade com atuais e futuros utilizadores, sobretudo com as 

tecnologias de apoio (W3C, 2010). Esta diretriz abrange todos os segmentos de 

incapacidade. 

 

É neste sentido que na tabela 34 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,47 erros por teste. Assim, destaca-se o Algarve que tem uma média 

de erros inferior à média nacional (0,06 erros).  

 
Tabela 34 – Access Monitor – Standard W3C - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,56 0,639 
Centro 172 0,45 0,554 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,54 0,646 
Alentejo 67 0,37 0,573 
Algarve 33 0,06 0,242 
Região Autónoma dos Açores 35 0,31 0,583 
Região Autónoma da Madeira 21 0,86 0,359 
Total 575 0,47 0,595 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 39,099 
valor de p 0,000 
Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Elementos e atributos de apresentação obsoletos” pretende garantir que as 

informações e as relações que são apresentadas através de formatação visual ou auditiva 

sejam preservadas quando o formato da apresentação sofrer alterações (W3C, 2010).  

As pessoas com incapacidade auditiva e visual são os segmentos que mais usufruem desta 

diretriz. 

 

É neste sentido que na tabela 35 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,47 erros por teste. Assim, destaca-se o Algarve que tem uma média 

de erros inferior à média nacional (0,06 erros).   

 
 

Tabela 35 – Access Monitor – Elementos e atributos de apresentação obsoletos – A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,27 0,614 
Centro 172 0,31 0,502 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,22 0,414 
Alentejo 67 0,48 0,682 
Algarve 33 0,09 0,384 
Região Autónoma dos Açores 35 0,23 0,490 
Região Autónoma da Madeira 21 0,90 0,301 
Total 575 0,31 0,538 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 55,909 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Uso de unidades absolutas” é quando os tamanhos das letras estão definidos 

em unidades absolutas, tais como pontos ou pixéis (W3C, 2010). Verificou-se neste estudo 

que todos os websites dos museus analisados não apresentam erros deste tipo. 

 

 

A diretriz “Metadados” tem como objetivo descrever como o elemento link pode fornecer 

metadados sobre a posição de uma página html num conjunto de páginas ou ajuda a 

localizar conteúdo num conjunto de páginas (W3C, 2010).  

Esta diretriz abrange os seguintes segmentos: 

 As pessoas com incapacidades visuais irão beneficiar da possibilidade de 

diferenciarem o conteúdo quando várias páginas Web estão abertas; 

 As pessoas com incapacidades cognitivas, memória de curto prazo limitada e 

incapacidades de leitura também beneficiam da possibilidade de identificarem o 

conteúdo pelo seu título; 

 Este critério também beneficia as pessoas com deficiências motoras graves, que 

dependem do áudio para navegar nas páginas Web (W3C, 2010). 

 

É neste sentido que na tabela 36 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,07 erros por teste. Assim, destacam-se os Museus localizados no 

Algarve e na Região Autónoma da Madeira pelo facto de não apresentarem erros deste 

tipo. 
 

Tabela 36 – Access Monitor – Metadados - A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,03 0,161 
Centro 172 0,08 0,265 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,06 0,239 
Alentejo 67 0,13 0,344 
Algarve 33 0,00 0,000 
Região Autónoma dos Açores 35 0,23 0,426 
Região Autónoma da Madeira 21 0,00 0,000 
Total 575 0,07 0,258 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 24,975 
valor de p 0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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A diretriz “Formatação do texto” tem como objetivo descrever a forma como os dados 

foram organizados numa tabela ou uma breve explicação de como navegar na tabela 

(W3C, 2010). Os resultados deste estudo demonstram que não foram detetados este tipo de 

erros nos websites dos Museus analisados. 

 
 

 

 

A diretriz “Marcação do Idioma” pretende que o idioma humano predefinido de cada 

página web pode ser determinado de forma programática (W3C, 2010). Esta diretriz 

engloba: 

 Pessoas que utilizem leitores de ecrã ou outras tecnologias que convertam texto em 

fala sintetizada; 

 Pessoas que considerem difícil ler conteúdo escrito de forma fluente e exata, tal 

como reconhecer caracteres e alfabetos e descodificar palavras; 

 Pessoas com determinadas incapacidades cognitivas, de linguagem e de 

aprendizagem que utilizem software de texto para fala; 

 Pessoas que dependam de legendas para multimédia sincronizada. 

 

É neste sentido que na tabela 37 se verificam os erros desta diretriz, nomeadamente, a 

média total que é de 0,33 erros por teste. Assim, destaca-se a Região Autónoma da 

Madeira cujos sites dos museus têm uma média de 0,10 erros.    

 

Tabela 37 – Access Monitor – Marcação do Idioma – A 

NUT II N Média Desvio Padrão 

Norte 114 0,45 0,499 
Centro 172 0,35 0,48 
Área Metropolitana de Lisboa 133 0,35 0,477 
Alentejo 67 0,25 0,438 
Algarve 33 0,24 0,435 
Região Autónoma dos Açores 35 0,20 0,406 
Região Autónoma da Madeira 21 0,10 0,301 
Total 575 0,33 0,472 

Kruskal-Wallis (valor do teste) 18,363 
valor de p 0,005 
Fonte: Elaboração própria 
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Na tabela 38, está compilado o tipo de erros identificados nos testes realizados pelo 

AccessMonitor e verifica-se que a maioria varia entre 0 e 1 erro, no entanto, destacam-se 

marcação de formulários (nível A); inserção multimédia (nível A); marcação de links, 

menus e textos dos links (nível A). 

A diretriz “Marcação de Formulários - A” com um máximo de 4 erros e média de 0,69, 

seguido da “Inserção multimédia – A” com um máximo de 3 erros e média de 0,30. 

De salientar a diretriz “Links para contornar blocos de informação (nível A)” que apresenta 

a média mais elevada de erros (1,18). 

Tabela 38 – Tabela de Análise de erros Access Monitor 

Fonte: Elaboração Própria 

  N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Access Monitor - Texto alternativo em imagens - A 575 0 2 .48 .556 
Access Monitor - Inserção de multimédia - A 575 0 3 .30 .600 
Access Monitor - Uso de Javascript - A 575 0 2 .21 .529 
Access Monitor - Marcação de mapas de imagem - A 575 0 1 .01 .072 
Access Monitor - Marcação de botões gráficos - A 575 0 1 .06 .236 
Access Monitor - Marcação de molduras e respetivos - A 575 0 2 .02 .138 
Access Monitor - Marcação de cabeçalhos - A 575 0 1 .18 .387 
Access Monitor - Marcação de cabeçalhos - AA 575 0 1 .03 .174 
Access Monitor - Marcação de cabeçalhos - AAA 575 0 1 .43 .495 
Access Monitor - Marcação de links, menus e textos dos links - A 575 0 3 .59 .595 
Access Monitor - Marcação de links, menus e textos dos links - AA 575 0 1 .03 .160 
Access Monitor - Marcação de links, menus e textos dos links - AAA 575 0 2 .84 .372 
Access Monitor - Links para contornar blocos de informação - A 575 0 2 1.18 .894 
Access Monitor - Links para contornar blocos de informação - AA 575 0 1 .00 .042 
Access Monitor - Links para contornar blocos de informação - AAA 575 0 1 .00 .042 
Access Monitor - Tabelas de dados - A 573 0 2 .06 .247 
Access Monitor - Marcação de Formulários - A 575 0 4 .69 .845 
Access Monitor - Marcação de Formulários - AA 575 0 1 .00 .042 
Access Monitor - Standard W3C (Html + CSS) - A 575 0 2 .47 .595 
Access Monitor - Standard W3C (Html + CSS) - AA 575 0 1 .00 .042 
Access Monitor - Elementos e atributos de apresentação_absoletos - A 575 0 2 .31 .538 
Access Monitor - Elementos e atributos de apresentação_absoletos - 
AA 575 0 1 .25 .433 
Access Monitor - Elementos e atributos de apresentação_absoletos - 
AAA 575 0 1 .00 .042 
Access Monitor - Uso de unidades absolutas - AA 575 0 2 .66 .682 
Access Monitor - Metadados - A 575 0 1 .07 .258 
Access Monitor - Formatação de texto - AAA 575 0 2 .29 .492 
Access Monitor - Marcação do idioma A 575 0 1 .33 .472 
Valid N (listwise) 572         
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5.3.2 Resultados do TAW  
 

A análise dos websites com a ferramenta TAW permite identificar problemas (problems), 

avisos (warnings) e situações em que a ferramenta não consegue verificar (not reviewed). 

Neste contexto, resultados tinham sempre os mesmos valores em todos os websites, os 

dados “not reviewed” não fizeram parte da análise.  

 

“Problemas” 

Assim, é possível verificar na tabela 39 os problemas obtidos nos websites dos Museus 

analisados de acordo com a sua localização geográfica (NUTS II), sendo que, em média, 

cada website analisado identificou 58,43 problemas, correspondendo a um desvio padrão 

de 66,496. Verifica-se ainda que a maior média de problemas identificados são nos 

websites da Região Autónoma da Madeira (86,14) seguida da região Norte (71,58). Por sua 

vez, é na Região Autónoma dos Açores (42,60) e no Centro (45,50) onde a média de 

problemas identificados nos websites dos Museus é mais baixa. 

Para uma análise da significância estatística das diferenças entre os grupos, utilizamos o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis, através do qual podemos afirmar que existem 

diferenças estatisticamente significativas na média de problemas identificados nos websites 

dos Museus de acordo com a sua localização geográfica (p-value=0,001). 

 

Tabela 39 – Problemas identificados com base no TAW 

NUTS II N Média 
Desvio 
Padrão 

Norte 114 71,58 78,509 
Centro 171 45,50 55,532 
Área Metropolitana de 
Lisboa 132 63,79 76,376 
Alentejo 67 58,51 66,777 
Algarve 33 57,58 38,071 
Região Autónoma dos 
Açores 35 42,60 28,255 
Região Autónoma da 
Madeira 21 86,14 70,519 
Total 573 58,43 66,496 
Kruskal-Wallis (valor do 
teste) 22,632 

valor de p 0,001 
Fonte: Elaboração própria 
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Na tabela 40 são apresentados os problemas identificados no TAW, categorizados em 

quatro princípios que orientam o WCAG2.0, e que são Percetível, Operável, 

Compreensível e Robusto. 

 

Dos quatro princípios, o que apresenta maior média de erros é o Robusto, que inclui a 

diretriz 4.1 “Compatível”, esta diretriz com uma média de 24,00 erros, tem como objetivo 

“maximizar a compatibilidade entre os atuais e futuros agentes de utilizador, incluindo 

tecnologias de apoio” (W3C, 2018b). Estas tecnologias são muito utilizadas por pessoas 

com incapacidade visual, mas também com incapacidade física. Verifica-se ainda que a 

maior média de problemas a nível da robustez do website, é claramente nos websites da 

Região Norte (33,20), seguida da Área Metropolitana de Lisboa (26,97). Por sua vez, é na 

região Centro (16,34) e nos Açores (16,46) onde a média de problemas ao nível da 

robustez nos websites é mais baixa. 

 

Dos resultados obtidos ao nível da Percetibilidade, por NUTS II, em média, cada website 

analisado identificou 17,16 problemas, correspondendo a um desvio padrão de 30,006. 

Esta diretriz tem como objetivo que “as informações e os componentes da interface do 

utilizador sejam apresentados de forma a que possam ser percebidas pelo utilizador” 

(W3C, 2018b). 

Verifica-se ainda que a maior média de problemas a nível da percetibilidade do website, é 

claramente nos websites da Região Autónoma da Madeira (50,33) seguida do Alentejo 

(24,30). Por sua vez, é na região Centro (10,74) e no Algarve (11,73) onde a média de 

problemas ao nível da percetibilidade nos websites é mais baixa. 

Para uma análise da significância estatística das diferenças entre os grupos, utilizamos o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis que conforme a tabela 40 podemos afirmar que há 

diferenças estatisticamente significativas entre as regiões (p=0,000). 

 

Debruçando agora no princípio da Operabilidade, em média, cada website analisado 

apresentou 15,18 problemas, correspondendo a um desvio padrão de 30,845. Verifica-se 

ainda que a menor média de problemas a nível da operabilidade do website, regista-se nos 

websites da Região Autónoma da Madeira (9,05) seguida da Região Autónoma dos Açores 

(9,54). Por sua vez, é na Área Metropolitana de Lisboa (18,56) e na região Centro (16,44) 

onde a média de problemas ao nível da operabilidade nos websites é mais alta. 
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Para uma análise da significância estatística das diferenças entre os grupos, utilizamos o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Conforme a tabela 40 podemos afirmar que há 

diferenças estatisticamente significativas entre as regiões (p-value=0,001). 

 

Relativamente aos problemas a nível da Compreensão, quando avaliados os websites com a 

ferramenta TAW, em média, cada website analisado registou 1,98 problemas, 

correspondendo a um desvio padrão de 3,932. Verifica-se ainda que a maior média de 

problemas a nível da compreensão do website, é claramente nos websites dos museus do 

Norte (2,76) seguido dos Açores (2,31). Por sua vez, é nos sites do Algarve (0,85) e no 

Alentejo (1,04) onde a média de problemas ao nível da compreensão nos websites é mais 

baixa. 

Para uma análise da significância estatística das diferenças entre os grupos, utilizamos o 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Conforme a tabela 40, podemos afirmar que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre as regiões (p=0,000). 
 

Tabela 40 – Tipo de Problemas, com base no TAW 
 

Fonte: Elaboração Própria 

Em termos sumários, observa-se que os maiores problemas dos websites analisados se 

observam ao nível da robustez e da percetibilidade. Estes resultados corroboram outros 

estudos que foram realizados na área (Teixeira et al., 2019; Unidade ACESSO, 2013). 

Seguidamente serão analisadas as doze diretrizes que constituem os objetivos básicos que 

os web developpers devem ter em consideração para que o conteúdo web seja o mais 

acessível possível (W3C, 2018b). 

Localização dos Museus 
(por NUT II) 

N 

Tipo de Problemas identificados 

Percetível Operável Compreensível Robusto 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Norte 114 20,55 42,922 15,06 24,399 2,76 6,766 33,20 48,898 
Centro 172 10,74 9,308 16,44 37,839 1,82 2,127 16,34 32,572 
Área Metropolitana de Lisboa 132 15,81 25,887 18,56 33,614 2,24 4,160 26,97 54,367 
Alentejo 67 24,30 36,105 10,61 23,585 1,04 1,761 22,55 36,884 
Algarve 33 11,73 21,773 14,61 21,154 0,85 0,939 30,39 36,211 
Região Autónoma dos Açores 35 14,29 11,848 9,54 7,048 2,31 2,471 16,46 21,753 
Região Autónoma da Madeira 21 50,33 56,004 9,05 36,882 1,57 0,810 25,19 36,459 
Total 574 17,16 30,006 15,18 30,845 1,98 3,932 24,00 42,578 
Kruskall Wallis 
Valor de p 

 37,67      22,90 34,95 21,51 
 0,000 0,001 0,000 0,001 
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De acordo com os resultados obtidos, das 12 diretrizes, foram identificados problemas em 

9 diretrizes (tabela 41): 1.1- alternativas em texto; 1.2 – mídia baseado no tempo; 1.3- 

adaptável; 1.4 – distinguível; 2.4- navegável; 3.1- legível; 3.2- percetível; 3.3- assistência 

de entrada; 4.1 - compatibilidade. Estes erros podem revelar algumas lacunas no 

fornecimento de alternativas em texto e conteúdo adaptável, na acessibilidade por teclado e 

respetiva ajuda na navegação da página (tempo suficiente para ler e utilizar o conteúdo), na 

ajuda dos utilizadores através de informação legível e previsível bem como a 

compatibilidade com os utilizadores e outras tecnologias (W3C, 2018b).  

 

Efetivamente, verifica-se pela análise da tabela 41 que as diretrizes que apresentam maior 

média de problemas correspondem aos Princípios com médias mais altas de problemas já 

mencionados, nomeadamente o Percetível, Operável e Robusto, corroborando assim a 

análise dos problemas por Princípio. A diretriz 4.1 “Compatível” tem uma média de 24,05 

problemas que foram identificados e curiosamente é a diretriz onde se regista o maior valor 

de problemas entre as diretrizes em análise (304 problemas). Pode-se acrescentar ainda que 

este valor foi registado na Área Metropolitana de Lisboa. Em seguida, é na diretriz 

“Navegável” (2.4) que se regista a segunda média mais alta de problemas (15,15), tendo-se 

verificado um máximo de 184 problemas, na região Centro. Esta diretriz tem como 

objetivo fornecer maneiras de ajudar os utilizadores a navegar, localizar conteúdos e a 

determinar onde se encontram (W3C, 2018b).  

Finalmente, a última diretriz com maior média de problemas é “Alternativas em texto (1.1) 

que regista uma média de 9,56 problemas, tendo-se registado um máximo de 128 

problemas nos sites dos museus do Algarve. 
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Tabela 41 – Problemas identificados: total de cada Critério de Sucesso 

Problemas 

identificados (Total) 
NUTS II Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Diretriz 1.1 – 

Alternativas em Texto 

Norte 10,49 11,721 0 70 
Centro 6,30 7,951 0 53 
Área Metropolitana Lisboa 9,06 12,398 0 78 
Alentejo 19,75 34,655 0 127 
Algarve 9,27 21,891 0 128 
Região Autónoma dos 
Açores 

8,40 9,823 0 35 

Região Autónoma da 
Madeira 

4,80 4,991 3 25 

Total 9,56 16,315 0 128 

Kruskal-Wallis H 14,638 
Valor de p 0,023 

Diretriz 1.2 –  

Mídias baseadas em 

tempo 

Norte 0,04 0,375 0 4 
Centro 0 0 0 0 
Área Metropolitana Lisboa 0 0 0 0 
Alentejo 0 0 0 0 
Algarve 0 0 0 0 
Região Autónoma dos 
Açores 

0 0 0 0 

Região Autónoma da 
Madeira 

0 0 0 0 

Total 0,01 0,168 0 4 
 Kruskal-Wallis   4,000 

Valor de p         0,677 

Diretriz 1.3 - 

Adaptável 

Norte 10,03 40,999 0 308 
Centro 4,48 4,394 0 32 
Área Metropolitana Lisboa 5,48 11,704 0 123 
Alentejo 5,21 8,163 0 64 
Algarve 2,45 1,787 0 7 
Região Autónoma dos 
Açores 

5,89 4,411 
0 17 

Região Autónoma da 
Madeira 

43,24 46,267 
0 227 

Total 7,28 22,502 0 308 
Kruskal-Wallis   38,859 
Valor de p         0,000 

Diretriz 1.4 - 

Distinguível 

Norte 0 0 0 0 
Centro 0 0 0 0 
Área Metropolitana Lisboa 1,1504 13,26678 0 153 
Alentejo 0 0 0 0 
Algarve 0 0 0 0 
Região Autónoma dos 
Açores 0 0 

0 0 

Região Autónoma da 
Madeira 2,5238 11,56555 

0 53 

Total 0,3583 6,74888 0 153 

Kruskal-Wallis   13,836 
Valor de p         0,032 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 41 – Problemas identificados: total de cada Critério de Sucesso (continuação) 
 

Problemas identificados 

(Total) 
NUTS II Média 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Diretriz 2.4 – Navegável Norte 15,06 24,399 0 170 
Centro 16,44 37,839 0 184 
Área Metropolitana de 
Lisboa 

18,42 33,525 0 172 

Alentejo 10,61 23,584 0 170 
Algarve 14,61 21,154 0 72 
Região Autónoma dos 
Açores 

9,54 7,048 0 20 

Região Autónoma da 
Madeira 

9,05 36,881 0 170 

Total 15,15 30,824 0 184 

Kruskall Wallis 22,840 
Valor de p 0,001 

Diretriz 3.1 – Legível Norte 0,41 0,494 0 1 
Centro 0,27 0,447 0 1 
Área Metropolitana Lisboa 0,26 0,438 0 1 
Alentejo 0,24 0,429 0 1 
Algarve 0,30 0,467 0 1 
Região Autónoma dos 
Açores 

0,14 0,355 0 1 

Região Autónoma da 
Madeira 

0,09 0,301 0 1 

Total 0,28 0,449 0 1 

 Kruskall Wallis 17,766 
Valor de p 0,007 

Diretriz 3.2 – Previsível Norte 0,16 0,390 0 2 
Centro 0,20 0,471 0 3 
Área Metropolitana Lisboa 0,28 0,607 0 3 
Alentejo 0,20 0,471 0 2 
Algarve 0,03 0,174 0 1 
Região Autónoma dos 
Açores 0,40 0,497 

0 1 

Região Autónoma da 
Madeira 0,71 0,463 

0 1 

Total 0,23 0,495 0 3 

 Kruskall Wallis 
Valor de p 

48,327 
0,000 

Diretriz 3.3 – 

Assistência de Entrada 

Norte 2,19 6,743 0 68 
Centro 1,34 1,936 0 11 
Área Metropolitana Lisboa 1,69 3,968 0 36 
Alentejo 0,62 1,333 0 6 
Algarve 0,52 0,834 0 3 
Região Autónoma dos 
Açores 

1,77 2,237 0 11 

Região Autónoma da 
Madeira 

0,76 0,436 0 1 

Total 1,47 3,813 0 68 

 Kruskall Wallis 
Valor de p 

32,988 
0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 41 – Problemas identificados: total de cada Critério de Sucesso (continuação) 
  

Problemas identificados 

(Total) 
NUTS II Média 

Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Diretriz 4.1 –  

Compatibilidade 

Norte 33,20 48,898 0 229 
Centro 16,34 32,572 0 268 
Área Metropolitana de 
Lisboa 

26,97 54,367 0 304 

Alentejo 22,89 37,059 0 190 
Algarve 30,39 36,211 0 117 
Região Autónoma dos 
Açores 

16,46 21,753 1 95 

Região Autónoma da 
Madeira 

25,19 36,459 0 182 

Total 24,05 42,603 0 304 
 Kruskall Wallis 

Valor de p 
21,528 
0,001 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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“Avisos” 
 

Debruçando agora a análise para os avisos, estes resultados provêm da ferramenta que 

assinalou a existência de um possível problema, sendo necessária a revisão humana. 

Novamente e tendo como referência os resultados apresentados na Tabela 42, percetível é 

o princípio que apresenta uma média mais alta de avisos (113,89), os websites dos Museus 

localizados na Região Autónoma da Madeira têm a média mais alta (247,38) nesta 

categoria, contrariamente ao Algarve que apresentam a média mais baixa (94,06). 
 

Por sua vez, a diretriz compreensível apresenta uma média de erros muito inferior aos 

restantes princípios, com um valor na ordem dos 6,81. Relativamente a esta diretriz, são os 

websites dos Museus localizados na Região Autónoma da Madeira os que apresentam a 

média de erros mais baixa (5,43). 

 
Tabela 42 – Tipo de Avisos, com base no TAW  

 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

Em termos sumários, observa-se que os princípios que registam mais avisos dos websites 

analisados, se observam ao nível da robustez e da percetibilidade. Estes resultados 

corroboram outros estudos que foram realizados na área (Teixeira et al., 2019; Unidade 

ACESSO, 2013). 

Localização dos Museus 
(por NUT II) 

N 

Tipo de Avisos identificados 

Percetível Operável Compreensível Robusto 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Norte 114 94,62 101,417 54,93 101,562 6,51 6,565 89,01 197,839 

Centro 172 107,00 139,058 40,56 50,486 5,70 4,086 44,15 109,670 

Área Metropolitana de Lisboa 133 107,24 114,204 64,37 72,643 8,83 19,970 116,32 210,871 

Alentejo 67 148,88 129,522 45,33 48,784 6,64 5,693 69,72 143,002 

Algarve 33 94,06 148,787 42,06 28,499 7,21 4,470 40,52 142,194 

Região Autónoma dos Açores 35 107,34 240,354 18,34 16,482 6,34 4,101 70,74 73,323 

Região Autónoma da Madeira 21 247,38 118,484 22,81 49,538 5,43 3,234 41,38 167,193 

Total 575 113,89 137,030 47,56 67,762 6,81 10,621 74,02 164,676 

Kruskall Wallis 
Valor de p 

 34,747     32,742 5,215 35,100 
 0,000 0,00 0,517 0,001 
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De acordo com os resultados obtidos, das 12 diretrizes, foram identificados avisos em 10 

diretrizes (tabela 43): 1.1- alternativas em texto; 1.2 – mídia baseado no tempo; 1.3- 

adaptável; 1.4 – distinguível; 2.1 – teclado acessível; 2.4- navegável; 3.1- legível; 3.2- 

percetível; 3.3- assistência de entrada; 4.1 - compatibilidade. Estes erros podem revelar 

algumas lacunas no fornecimento de alternativas em texto e conteúdo adaptável, na 

acessibilidade por teclado e respetiva ajuda na navegação da página (tempo suficiente para 

ler e utilizar o conteúdo), na ajuda dos utilizadores através de informação legível e 

previsível bem como a compatibilidade com os utilizadores e outras tecnologias (W3C, 

2018b).  

 

Efetivamente verifica-se pela análise da tabela 43 que as diretrizes que apresentam maior 

média de avisos correspondem aos Princípios com médias mais altas de avisos já 

mencionados, nomeadamente o Percetível, corroborando assim a análise dos problemas por 

Princípio e indo ao encontro de alguns estudos (Teixeira et al. 2019) ; Vila, González, & 

Darcy 2018). A diretriz 4.1 “Compatível” tem uma média de 74,28 avisos que foram 

identificados e curiosamente é a diretriz onde se regista o maior valor de avisos entre as 

diretrizes em análise (1724). Pode-se acrescentar ainda que este valor foi registado nos 

Museus na região Norte. Em seguida, a diretriz 1.3 “Adaptável” registou uma média de 

avisos de 49,93 e um máximo de 1060 avisos por teste. 

Finalmente, é na diretriz “Navegável” (2.4) que se regista a terceira média mais alta de 

avisos (45,02), tendo-se verificado um máximo de 697 avisos, na região Norte. Esta 

diretriz tem como objetivo fornecer maneiras de ajudar os utilizadores a navegar, localizar 

conteúdos e a determinar onde se encontram (W3C, 2018b).  
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Tabela 43 - Avisos identificados: total de cada Critério de Sucesso 

Avisos identificados 

(Total) 
NUTS II Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Diretriz 1.1 – 

Alternativas em Texto 

Norte 18,06 23,777 0 195 
Centro 25,61 41,023 0 203 
Área Metropolitana Lisboa 23,26 33,580 0 234 
Alentejo 39,08 46,867 0 199 
Algarve 21,15 12,940 3 42 
Região Autónoma dos 
Açores 

20,26 37,567 0 171 

Região Autónoma da 
Madeira 

27,75 40,378 1 195 

Total 24,58 36,125 0 234 

Kruskal-Wallis  21,736 
Valor de p 0,001 

Diretriz 1.2 –  

Mídias baseadas em 

tempo 

Norte 0,00 0,000 0 0 
Centro 0,34 4,435 0 58 
Área Metropolitana Lisboa 0,23 1,042 0 5 
Alentejo 0,23 1,049 0 5 
Algarve 0,00 0,000 0 0 
Região Autónoma dos 
Açores 

0,00 0,000 0 0 

Região Autónoma da 
Madeira 

0,00 0,000 0 0 

Total 0,18 2,498 0 58 

 Kruskal-Wallis  
Valor de p 

13,805 
0,032 

Diretriz 1.3 - 

Adaptável 

Norte 42,54 54,548 0 380 
Centro 46,35 95,687 0 1060 
Área Metropolitana Lisboa 46,44 54,092 0 277 
Alentejo 47,27 42,556 0 178 
Algarve 36,33 74,033 2 431 
Região Autónoma dos 
Açores 

48,57 95,925 2 424 

Região Autónoma da 
Madeira 

173,48 90,982 0 240 

Total 49,93 76,948 0 1060 

Kruskal-Wallis 30,318 
Valor de p 0,000 

Diretriz 1.4 - 

Distinguível 

Norte 34,02 42,867 0 215 
Centro 35,20 46,188 0 263 
Área Metropolitana Lisboa 37,26 49,509 0 262 
Alentejo 63,48 69,752 0 255 
Algarve 36,58 74,737 0 420 
Região Autónoma dos 
Açores 

38,51 108,588 0 474 

Região Autónoma da 
Madeira 

47,48 26,445 0 126 

Total 39,46 56,897 0 474 

 Kruskal-Wallis 
Valor de p  

22,980 
0,001 

Fonte: Elaboração Própria
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Tabela 43 - Avisos identificados: total de cada Critério de Sucesso (continuação) 

Avisos identificados 

(Total) 
NUTS II Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo 

Máximo 

Diretriz 2.1 – Teclado 

acessível 

Norte 7,68 30,121 0 198 
Centro 0,67 1,907 0 15 
Área Metropolitana Lisboa 1,49 7,460 0 70 
Alentejo 2,34 8,108 0 62 
Algarve 0,36 0,742 0 2 
Região Autónoma dos 
Açores 

0,37 0,598 0 2 

Região Autónoma da 
Madeira 

2,86 1,852 0 4 

Total 2,49 14,399 0 198 

Kruskal-Wallis  30,330 
Valor de p 0,000 

Diretriz 2.4 - 

Navegável 

 

Norte 47,22 96,238 2 697 
Centro 39,89 50,343 0 240 
Área Metropolitana Lisboa 62,68 72,772 0 294 
Alentejo 42,99 49,603 0 236 
Algarve 41,70 28,167 4 114 
Região Autónoma dos 
Açores 

17,97 16,301 1 90 

Região Autónoma da 
Madeira 

19,95 50,131 0 238 

Total 45,02 66,155 0 697 

 Kruskal-Wallis 
Valor de p 

33,550 
0,000 

Diretriz 3.1 - 

Adaptável 

Norte 0,01 0,094 0 1 
Centro 0,00 0,000 0 0 
Área Metropolitana Lisboa 0,01 0,087 0 1 
Alentejo 0,00 0,000 0 0 
Algarve 0,00 0,000 0 0 
Região Autónoma dos 
Açores 

0,00 0,000 0 0 

Região Autónoma da 
Madeira 

0,00 0,000 0 0 

Total 0,00 0,059 0 1 

Kruskal-Wallis 2,688 
Valor de p 0,847 

Diretriz 3.2 - Percetível Norte 0,00 0,000 0 0 
Centro 0,00 0,000 0 0 
Área Metropolitana de 
Lisboa 

0,05 0,520 0 6 

Alentejo 0,00 0,000 0 0 
Algarve 0,00 0,000 0 0 
Região Autónoma dos 
Açores 

0,00 0,000 0 0 

Região Autónoma da 
Madeira 

0,00 0,000 0 0 

Total 0,01 0,250 0 6 

Kruskal-Wallis  3,316 
Valor de p      0,768 

Fonte: Elaboração Própria



 

92 
 

Tabela 43 - Avisos identificados: total de cada Critério de Sucesso (continuação) 

Avisos identificados 

(Total) 
NUTS II Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo 

Máximo 

Diretriz 3.3  Norte 6,50 6,557 0 45 
Centro 5,70 4,086 0 19 
Área Metropolitana de 
Lisboa 

8,68 19,497 0 218 

Alentejo 6,74 5,677 0 24 
Algarve 7,21 4,470 0 24 
Região Autónoma dos 
Açores 

6,34 4,101 0 12 

Região Autónoma da 
Madeira 

5,70 3,063 0 12 

Total 6,80 10,420 0 218 

Kruskal-Wallis H 4,932 
Valor de p 0,553 

Diretriz 4.1 -  

Compatível 

Norte 89,01 197,839 0 1724 
Centro 44,15 109,670 0 804 
Área Metropolitana de 
Lisboa 

116,32 210,871 0 930 

Alentejo 70,77 143,835 0 777 
Algarve 40,52 142,194 0 809 
Região Autónoma dos 
Açores 

70,74 73,323 0 298 

Região Autónoma da 
Madeira 

43,45 171,260 0 771 

Total 74,28 164,905 0 1724 

 Kruskal-Wallis H 
Valor de p 

33,839 
0,000 

Fonte: Elaboração própria 
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5.4 - Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis 
 
 
Como foi anteriormente referido, além de se ter analisado a acessibilidade dos websites dos 

museus utilizando as ferramentas AcessMonitor e TAW, analisou-se também o conteúdo 

dos websites de modo a identificar que informação era fornecida nestes websites 

relativamente à acessibilidade do museu. No que respeita a este último aspeto, o objetivo 

foi identificar a informação fornecida sobre o museu em termos de acessibilidade física, 

acessibilidade da informação, acessibilidade do espólio e acessibilidade atitudinal. 

 
 
 

5.4.1. - Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis 
 
Após a aplicação da ferramenta AccessMonitor, através do Índice Global identificou-se o 

conjunto de museus com os websites mais acessíveis - com nível de acessibilidade de 10 – 

que integrava 14 museus. Foi feita então uma análise de conteúdo dos websites destes 

museus com base nos requisitos de acessibilidade dos museus já analisados na revisão da 

literatura e sistematizados na secção da metodologia. Apresentam-se, na tabela 44, os 

resultados da análise do conteúdo dos websites mais acessíveis no que concerne à 

acessibilidade. Apenas o website de 1 museu contém alguma informação sobre a 

acessibilidade do museu. Dos 38 requisitos de acessibilidade, o Padrão dos 

Descobrimentos - Centro de interpretação Centro Cultural das Descobertas -, apresenta 

informação no seu website apenas sobre 4 requisitos. Dos 4 requisitos sobre os quais é 

apresentada informação sobre o Padrão dos Descobrimentos, um está relacionado com a 

acessibilidade física – “os elevadores e outras áreas dos museus são espaçosos o suficiente 

para passagem de cadeiras de rodas” - três estão associados à acessibilidade da informação 

– “o museu tem sistema de audioguia com voz”, “no museu existe informação em Braille” 

e “o museu tem intérprete de Língua Gestual”. 
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Tabela 44 – Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis 
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Requisitos de acessibilidade física 
As portas de 
acesso devem 
ser de correr ou 
de abrir para 
fora 

              

Existem pisos 
táteis para 
pessoas cegas 

              

Os corredores e 
as portas têm 
uma largura 
que possibilita 
a passagem e a 
manobra de 
uma cadeira de 
rodas 

              

O balcão de 
atendimento 
deve estar junto 
a um percurso 
acessível 

              

Existem bons 
níveis de 
iluminação nas 
áreas comuns 
do museu 

              

Existem WC 
acessíveis 

              

Existem 
corrimãos nas 
escadarias/ 
rampas 

              

As áreas 
comuns 
(exemplos: 
receção, salas 
de exposição, 
sanitários) 
estão próximas 

              

Existem 
rampas de 
acesso em 
todas as áreas 
públicas do 
edifício 

              

Existem 
rampas de 
acesso do 
exterior para o 
interior do 
edifício 

              

 Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 44 – Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis (continuação) 
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Existem lugares 
de 
estacionamento 
reservados para 
pessoas com 
mobilidade 
reduzida  

              

O percurso 
entre o parque 
de 
estacionamento 
e o museu é 
acessível  

              

O museu tem 
espaços para 
descanso ao 
longo da 
exposição 

              

Os elevadores e 
outras áreas dos 
museus são 
espaçosos o 
suficiente  

             X 

Os comandos 
dos elevadores 
estão 
posicionados a 
uma altura 
acessível a 
pessoa está 
sentada 

              

Requisitos de acessibilidade informativa 
Existe plano de 
emergência e 
evacuação para 
pessoas com 
necessidades 
especificas 

              

Existe um sinal 
de emergência 
alternativo ao 
sonoro (ex: 
luminoso) 

              

Existem sinais 
visuais de 
direção de 
acesso 

              

Existem sinais 
auditivos de 
direção de 
acesso 

              

Na informação 
escrita 
apresentada a 
cor das letras 
contrasta com a 
cor do fundo 

              

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 44 – Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis (continuação) 

Fonte: Elaboração própria
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O elevador tem 
sinal sonoro 

              

Existe faixa de 
sinalização táctil 
de cor 
contrastante antes 
da porta do 
elevador 

              

O museu tem 
sistema de 
audioguia com 
voz 

             X 

O museu tem 
sistema de 
audioguia com 
imagem 

              

O museu tem 
sistema de 
audioguia com 
legendas 

              

O museu tem 
sistema de 
audioguia 
sensores de 
infravermelhos 

              

O museu usa 
escrita 
pictográfica 

              

O museu permite 
visitas virtuais 

              

O museu tem sala 
para crianças 

              

No museu existe 
informação em 
Braille sobre os 
recursos 
existentes no 
museu 

             X 

O museu tem 
visitas guiadas 
que as pessoas 
com incapacidade 
podem fazer 

              

No museu há 
informação com 
macro caracteres 

              

O museu tem 
intérpretes de 
Língua Gestual 
Portuguesa 

             X 
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Tabela 44 – Análise do conteúdo dos websites mais acessíveis (continuação) 
 

Requisitos de acessibilidade de espólio 
Existem exemplares 
táteis em relevo 3D 
das peças em 
exposição 

              

O museu tem 
réplicas de peças 

              

Requisitos de acessibilidade atitudinal 
O staff do museu 
tem formação para 
interagir com 
pessoas com 
incapacidade 

              

O staff do museu é 
sensível às 
características e 
necessidades das 
pessoas com 
incapacidade 

              

São permitidos 
cães-guia no museu 

              

TOTAL              4 

 Fonte: Elaboração própria 
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5.4.2 - Análise do conteúdo dos websites menos acessíveis 
 
 
Após a aplicação da ferramenta AccessMonitor, através do Índice Global identificou-se o 

conjunto de museus com os websites menos acessíveis - com nível de acessibilidade menor 

ou igual a 3,1 – que integrava 12 museus. Foi feita então uma análise de conteúdo dos 

websites destes museus com base nos requisitos de acessibilidade dos museus já analisados 

na revisão da literatura e sistematizados na secção da metodologia. Apresentam-se, na 

tabela 45, os resultados da análise do conteúdo dos websites menos acessíveis no que 

concerne à acessibilidade. Apenas o website de 2 museus contém alguma informação sobre 

a acessibilidade dos museus - a Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva e a Casa Estúdio 

Carlos Relvas. A Fundação Arpad Szenes Vieira da Silva fornece informação, no seu 

website, sobre 4 requisitos de acesso, enquanto a Casa Estúdio Carlos Relvas fornece 

informação sobre um requisito de acesso. No total é fornecida informação sobre 5 

requisitos de acessibilidade. Dos 5 requisitos sobre os quais é fornecida informação, um 

está relacionado com a acessibilidade física – “Existem bons níveis de iluminação nas 

áreas comuns do museu”, dois estão associados à acessibilidade da informação – “existe 

plano de emergência e evacuação para pessoas com necessidades específicas” e “no museu 

existe informação em Braille sobre os recursos existentes no museu”, 1 está relacionado 

com a acessibilidade de espólio – “existem exemplares táteis em relevo 3D das peças em 

exposição” - e o outro está associado à acessibilidade em termos atitudinais – “são 

permitidos cães-guia no museu”. 
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Tabela 45 – Análise do conteúdo dos websites menos acessíveis  
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as portas têm uma 
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cadeira de rodas 

            

O balcão de 
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todas as áreas 
públicas do 
edifício 

            

Existem rampas 
de acesso do 
exterior para o 
interior do 
edifício 

            

 Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 45 – Análise do conteúdo dos websites menos acessíveis (continuação) 
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descanso ao longo 
da exposição 

            

Os elevadores e 
outras áreas dos 
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espaçosos o 
suficiente  
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elevadores estão 
posicionados a uma 
altura acessível 
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Requisitos de acessibilidade informativa 
Existe plano de 
emergência e 
evacuação para 
pessoas com 
necessidades 
específicas 
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emergência 
alternativo ao 
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de acesso 
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auditivos de direção 
de acesso 

            

Na informação 
escrita apresentada 
a cor das letras 
contrasta com a cor 
do fundo 

            

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 45 – Análise do conteúdo dos websites menos acessíveis (continuação) 

Fonte: Elaboração própria
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O elevador tem 
sinal sonoro 

            

Existe faixa de 
sinalização táctil de 
cor contrastante 
antes da porta do 
elevador 

            

O museu tem 
sistema de 
audioguia com voz 

            

O museu tem 
sistema de 
audioguia com 
imagem 

            

O museu tem 
sistema de 
audioguia com 
legendas 

            

O museu tem 
sistema de 
audioguia sensores 
de infravermelhos 

            

O museu usa escrita 
pictográfica 

            

O museu permite 
visitas virtuais 

            

O museu tem sala 
para crianças 

            

No museu existe 
informação em 
Braille sobre os 
recursos existentes 
no museu 

     X       

O museu tem visitas 
guiadas que as 
pessoas com 
incapacidade podem 
fazer 

            

No museu há 
informação com 
macro caracteres 

            

O museu tem 
intérpretes de 
Língua Gestual 
Portuguesa 
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Tabela 45 – Análise do conteúdo dos websites menos acessíveis (continuação) 
  

 
 Fonte: Elaboração própria 
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     X       
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Requisitos de acessibilidade atitudinal 
O staff do museu 
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interagir com 
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São permitidos 
cães-guia no museu 

   X         

 
TOTAL 

   1  4       
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5.5 – Conclusões 
 
Da análise de resultados, conclui-se que da análise da acessibilidade dos websites dos 

museus em Portugal, em termos de satisfação dos testes executados pelo AccessMonitor, 

seguem uma “Prática Regular” e onde existe uma maior média de incidentes identificados 

é nos princípios: Percetível e Robusto, sendo o Compreensível o princípio com menor 

média de erros identificados. Assim sendo, estes resultados vão ao encontro dos resultados 

do estudo de Vila, González, e Darcy (2018), que analisaram os websites oficiais de 

turismo dos países do Norte da Europa, uma vez que, também observaram que os 

princípios Percetível e Robusto foram os mais críticos em termos de incidentes registados. 

Também os estudos de Shi (2006) vão ao encontro dos resultados encontrados, uma vez 

que, em ambos os estudos, concluiu-se que os websites analisados falharam em pelo menos 

um critério das WCAG que consequentemente pode constituir uma dificuldade em aceder e 

navegar pelos websites, por parte dos utilizadores com algum tipo de incapacidade ou 

necessidade. 

 

Tendo em conta o grau de conformidade, ambas as ferramentas detetaram mais erros, 

problemas e avisos no nível A (grau de conformidade mais baixo), seguindo-se o nível 

AAA (grau de conformidade mais alto) e por último o nível AA. Na verdade, isto revela 

que muitos dos websites nem sequer preenchem na totalidade os requisitos mínimos da 

acessibilidade da web constituindo uma barreira impeditiva da utilização dos websites por 

parte de pessoas com incapacidade. Também nos estudos de AkgÜL e Vatansever (2016) 

os resultados do estudo de concluíram que a grande maioria dos websites do governo turco 

não cumpriam os níveis mínimos dos requisitos de acessibilidade web. 

 
 
Da análise realizada aos websites mais acessíveis e menos acessíveis, conclui-se também 

que são muito poucos os websites que fornecem informação sobre a acessibilidade do 

museu e que, mesmo os que o fazem, apresentam muito pouca informação neste âmbito. 

Assim, conclui-se que mesmos os museus que não apresentam problemas em termos de 

acessibilidade do website não utilizam este canal de comunicação para fornecer informação 

sobre a acessibilidade do museu. Dada a escassez de informação sobre a acessibilidade dos 

museus fornecida nos websites, é bastante difícil chegar a algumas conclusões sobre o tipo 

de informação mais fornecida. Parece haver uma tendência para os museus fornecerem 
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mais informação sobre a acessibilidade da informação e menos sobre a acessibilidade física 

do espaço. Contudo, os dados são claramente escassos para chegar a conclusões sólidas, 

sendo necessário realizar mais estudos para obter conclusões mais credíveis. 
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Capítulo 6 - Conclusões e Limitações 
 
 
Pretendeu-se com esta dissertação analisar o nível de acessibilidade dos websites dos 

museus em Portugal e verificar se os museus com websites mais acessíveis e os que 

apresentam websites com menor nível de acessibilidade divulgam informação nos websites 

sobre o nível de acessibilidade dos museus em termos de acessibilidade física, da 

informação, do espólio e atitudinal. Este capítulo apresenta as principais conclusões 

obtidas neste estudo, as principais contribuições, algumas limitações e sugestões de 

investigação futura sobre esta temática. 

 

 

6.1 Conclusões 
 
A revisão da literatura efetuada nesta dissertação evidencia que o turismo acessível tem 

vindo a ser estudado e a assumir mais importância na própria sociedade, desde a segunda 

metade do século XX. De salientar também, que a noção acerca da dimensão deste 

mercado era bem distinta do que é a realidade, impedindo ou dificultando que a indústria 

do turismo considerasse o mercado do turismo acessível como um mercado de grande 

relevância. 

Em primeiro lugar, este processo de reconhecimento em termos de legislação foi um 

processo gradual que começou a nível internacional e que, lentamente, se começou a 

verificar a nível nacional, tendo-se verificado no ano de 2006 um ponto de viragem em que 

a ONU reconhece o direito de igual participação das pessoas com incapacidade em 

atividades de lazer e neste mesmo período, em Portugal, o Decreto-Lei (163/2006) para 

além de criminalizar a descriminação de acesso, definiu as normas técnicas de 

acessibilidade que têm que ser cumpridas nos espaços públicos. 

Para que as pessoas que apresentam alguma necessidade especial possam ter acesso a 

experiências turísticas é fundamental que todas as atividades que integram a indústria 

turística (alojamento, restauração, transportes e atrações) sejam acessíveis. Neste contexto, 

é fundamental realizar estudos que avaliem a acessibilidade, não só do alojamento, 

restauração e transportes, mas também ao nível das atrações. Os museus são atrações 

culturais que, pelo facto de serem “lugares” de memória e de divulgação de 
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conhecimentos, têm um papel muito importante no âmbito do turismo cultural. Em muitas 

situações, a visita a museus é o principal motivo de uma viagem turística (Boniface & 

Cooper, 2001). 

 A revisão de literatura permitiu identificar as barreiras que existem nos museus e que 

impedem ou dificultam que pessoas com necessidades especiais (pessoas que fazem parte 

do mercado de turismo acessível) possam usufruir destes espaços. As pessoas com 

necessidades especiais, para visitarem museus, muitas vezes, têm que ultrapassar barreiras 

físicas (relacionadas principalmente com o acesso ao espaço), barreiras em termos de 

acesso ao espólio do museu (exemplos: inexistência de áudio-guias, inexistência de 

documentos em Braille, inexistência de réplicas que possam ser tocadas por invisuais), 

barreiras atitudinais e barreiras em termos de comunicação (exemplo: ausência de 

profissionais que comuniquem em língua gestual). Apesar da relevância de se 

desenvolverem estudos que identifiquem todas estas barreiras e que apresentem estratégias 

para as ultrapassar, esta dissertação focou-se principalmente nas barreiras de comunicação, 

mais especificamente na análise da acessibilidade dos websites dos museus. A escolha dos 

websites teve como base a importância que a internet, na atualidade, assume como fonte de 

informação, não só para as pessoas com necessidades especiais, como também para as 

pessoas que não apresentam nenhuma limitação funcional, quando estão a planear as suas 

viagens turísticas. 

É importante ressalvar que os museus devem fornecer informação sobre o nível de 

acessibilidade das infraestruturas e os próprios meios de comunicação devem ser 

igualmente acessíveis. 

Numa altura em que a sociedade é bastante dependente do digital e da Internet, sendo 

muitas vezes o principal veículo para a preparação de uma viagem ou visita, certamente 

que as pessoas utilizam os websites dos museus para perceber o nível de acessibilidade do 

espaço, quer em termos físicos, de espólio, da informação e da atitude perante uma pessoa 

com incapacidade. Foi neste sentido que este estudo se realizou, ou seja, para avaliar o 

nível de acessibilidade dos websites e o nível de informação sobre acessibilidade que é 

disponibilizada nos websites dos museus em Portugal, sendo esta valência defendida por 

alguns autores que alertaram para a importância da acessibilidade da informação (Buhalis 

& Michopoulou, 2011; Eichhorn, Miller, Michopoulou, & Buhalis, 2008; Pühretmair & 

Buhalis, 2008). 
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Uma vez que não existia uma base de dados oficial dos museus em Portugal, entendeu-se 

que o mais adequado seria fazer uma pesquisa intensiva no motor de busca Google para 

identificar os museus e respetivos websites, por forma a criar uma base de dados com os 

museus com website, resultando esta pesquisa num universo de 575 museus com website. 

Em termos de acessibilidade dos websites, e no sentido de todos poderem ter acesso à 

informação que é disponibilizada nestes canais, foram desenvolvidas a nível internacional 

“Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web” (WCAG) que incorporam um conjunto 

de conselhos e de linhas de orientação para os responsáveis pelo desenvolvimento de 

websites, por forma a tornarem o conteúdo web mais acessível para pessoas com 

incapacidade. 

Assim, e por forma a perceber se os websites dos Museus de Portugal são acessíveis, 

procedeu-se à análise dos mesmos com ferramentas online e gratuitas (AccessMonitor e 

TAW). Apesar de os websites obterem uma pontuação mediana que os distingue como 

“Prática Regular”, possuem muitos problemas, nomeadamente no grau de conformidade e 

exigência mais baixo (nível A), seguindo-se o nível AAA (grau de conformidade mais 

alto). Ainda assim, destacam-se as falhas na informação e nos componentes da interface do 

utilizador (Princípio: Percetível) e na robustez do conteúdo (Princípio: Robusto), onde se 

verificou uma maior média de incidentes identificados, o que tem implicações diretas 

principalmente nos utilizadores com incapacidades visuais e limitações cognitivas, 

dificultando também a utilização de tecnologias de apoio. Estes resultados vão ao encontro 

dos resultados do estudo de  Vila, González, e Darcy (2018) (análise dos websites oficiais 

de turismo dos países do Norte da Europa), uma vez que também se observou, neste 

estudo, que os princípios Percetível e Robusto foram os mais críticos em termos de 

incidentes registados. Conclui-se ainda que existem diferenças no nível de acessibilidade 

dos websites dos museus de acordo com a sua localização no território nacional, 

nomeadamente em termos de NUTs II. Na verdade, estes resultados revelam que muitos 

dos websites não preenchem na totalidade os requisitos básicos da acessibilidade da web 

constituindo ou aumentando assim uma barreira impeditiva da utilização dos websites por 

parte das pessoas com incapacidade. 
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No que concerne à informação que é disponibilizada nos websites dos museus, e ao 

analisar-se o conteúdo dos mesmos, os resultados não são de todo o que seria expectável, 

dado que ao analisar o conteúdo dos websites mais acessíveis (14) a informação 

disponibilizada é muito escassa, e a informação transmitida é referente apenas à 

acessibilidade física e informativa, tendo sido verificada em apenas dois museus. 

Relativamente à análise dos websites menos acessíveis (12), há dois cujo conteúdo dá 

conta de requisitos de acessibilidade física, atitudinal, informativa e de espólio.    

 

Perante os resultados obtidos, conclui-se que ainda há um grande trabalho a desenvolver 

para que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso à informação que é 

disponibilizada nos websites dos museus e possam visitar estes espaços, tendo assim a 

possibilidade de aumentarem os seus conhecimentos. 

 

Porém, e tendo em conta as análises que foram efetuadas e os constrangimentos 

identificados, pretende-se apresentar algumas recomendações para aumentar a 

acessibilidade dos museus. 

O aumento do nível de acessibilidade dos websites pode passar pela integração de ações de 

formação aos responsáveis pelo seu desenvolvimento, de forma a integrarem as “Diretrizes 

de Acessibilidade de Conteúdo Web” (WCAG). Também a complementaridade de uma 

legislação mais rigorosa com a promoção de sensibilização e formação para os 

responsáveis pelo desenvolvimento de websites, por parte de organismos ligados ao setor, 

como por exemplo a Direção Geral de Património Cultural, a Rede Portuguesa de Museus, 

o Turismo de Portugal, por forma a incitar a uma maior consciencialização da necessidade 

de websites mais acessíveis, assim como a necessidade de incluir conteúdos sobre a 

acessibilidade do museu.  
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Em termos mais técnicos, seguem-se algumas sugestões para aumentar a acessibilidade dos 

museus que tiveram como base as principais falhas identificadas pelas ferramentas (W3C, 

2018a) : 

 Fornecer alternativas de texto para qualquer conteúdo não textual (para que se 

possa alterar para outros formulários de acordo com o que as pessoas precisam, 

como impressão em grande, Braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples); 

  Maximizar a compatibilidade com dispositivos atuais e futuros, incluindo 

tecnologias de apoio; 

 Fornecer um mecanismo para solicitar uma atualização do conteúdo em vez de 

atualizar automaticamente, uma vez que as atualizações automáticas vão provocar 

alteração do contexto e consequentemente uma desorientação do utilizador com 

incapacidade; 

 Fornecer títulos e rótulos descritivos. 
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6.2 Limitações 

Ao abordar uma temática recente, sensível e pouco estudada, naturalmente que se iriam 

encontrar constrangimentos nomeadamente, quanto à recolha da amostra. Porém, e ainda 

que os objetivos tenham sido cumpridos, as ferramentas utilizadas para avaliar a 

acessibilidade dos websites dos Museus em Portugal, avaliam apenas o WCAG 2.0 e 

verificam apenas a presença ou ausência de determinado atributo. Outra questão que 

importa ressalvar é o facto de a opinião dos utilizadores com incapacidade não ter sido 

tomada em conta neste estudo. 

Também se pode considerar uma limitação, o facto de as ferramentas AccessMonitor e 

TAW, analisarem apenas a página inicial (homepage) e não as restantes páginas do 

website, bem como a natureza dinâmica dos conteúdos dos websites, na qual, pode 

influenciar os problemas detetados de acordo com o período temporal em que se aplica a 

análise com as ferramentas. 

Outra limitação do estudo está relacionada com o facto de não se ter efetuado a análise do 

conteúdo relacionado com a acessibilidade do espaço e do espólio que é divulgado em 

todos os websites. Limitações temporais contribuíram para que essa análise fosse realizada 

apenas a uma amostra de websites (os que apresentaram um maior nível de acessibilidade 

do website e os que apresentaram um menor nível de acessibilidade). 

 

6.3 Futuras Investigações 

Devido ao tema deste trabalho de investigação ser ainda pouco estudado na comunidade 

científica, considera-se que o mesmo poderá ter contribuições relevantes e até servir de 

base para outros estudos. Neste sentido, em investigações futuras poder-se-á:  

 Avaliar os websites dos museus com outras ferramentas para comparação de 

resultados; 

 Avaliar o nível de acessibilidade dos websites através da análise efetuada por 

pessoas com necessidades especiais; 

 Avaliar o nível de acessibilidade física, de espólio, de informação, e atitudinal dos 

próprios museus através de entrevistas ou questionários aos utilizadores dos museus 

com necessidades especiais; 

 Analisar a acessibilidade do conteúdo da informação ao nível da totalidade dos 

museus existentes em Portugal. 



 

112 
 

Em futuras investigações sobre a avaliação da acessibilidade web é também relevante 

identificar as causas da não acessibilidade dos websites e definir estratégias para 

aumentar essa acessibilidade. Reforça-se a necessidade já mencionada de nunca 

esquecer a avaliação e opinião dos utilizadores que têm necessidades especiais em 

termos de acessibilidade e, por isso, é extremamente relevante a opinião e perceção dos 

utilizadores dos serviços, no sentido de que têm uma maior perceção das dificuldades e 

necessidade sentidas. 
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Apêndice 1.1 – Lista de museus de Portugal com website 
 
Nº de 
ordem 

Nome Website 

1 Museu Municipal de Caminha https://www.cm-caminha.pt/pages/1258?poi_id=305 

2 Museu de Artes Decorativas www.cm-viana-castelo.pt/pt/mad-apresentacao 

3 Museu do Bombeiro Manuel 
Valdés Sobral 

http://www.geira.pt/mbmvaldessobral/ 

4 Museu do Traje de Viana do 
Castelo 

www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-apresentacao 

5 Museu dos Terceiros http://terceiros.museuspontedelima.com/community/#fr
ont 

6 Museu Ferroviário de Valença www.fundacaomuseuferroviario.org.pt 

7 Museu Regional de Paredes de 
Coura 

https://www.paredesdecoura.pt/locais/museu-
regional/?fmixed=1 

8 Núcleo Museológico da Ermida https://www.natural.pt/portal/pt/Infraestrutura/Item/123 

9 Casa-Museu Soledade Malvar http://www.vilanovadefamalicao.org/_casa_museu_sol
edade_malvar 

10 Museu Arqueológico de 
Barcelos 

https://cm-barcelos.pt/items/paco-dos-condes-de-
barcelos/ 

11 Museu Bernardino Machado www.bernardinomachado.org 
12 Museu d' Arte/ Museu 

Municipal 
http://www.municipio.esposende.pt/pages/313 

13 Museu da Agricultura de 
Fermentões 

http://www.cpfermentoes.com/?p=49 

14 Museu da Emigração e das 
Comunidades 

http://www.cm-fafe.pt/fr/conteudo?item=31299 

15 Museu da Fundação Castro 
Alves 

www.fundacaocastroalves.org 

16 Museu da Fundação Cupertino 
de Miranda 

https://www.cupertino.pt/fundacao-cupertino-de-
miranda/ 

17 Museu da Guerra Colonial https://www.adfa-portugal.com/museu-da-guerra-
colonial/ 

18 Museu da Imagem http://museudaimagem.blogspot.com/ 

19 Museu da Imprensa de Fafe http://www.cm-fafe.pt/fr/conteudo?item=31302 

20 Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave 

www.museudaindustriatextil.org 

21 Museu da Olaria www.museuolaria.pt 
22 Museu de Alberto Sampaio  http://www.culturanorte.pt/pt/patrimonio/museu-de-

alberto-sampaio/ 
23 Museu de Arqueologia D. 

Diogo de Sousa 
http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/museu-de-
arqueologia-d-diogo-de-sousa/ 

24 Museu de Arqueologia 
Sociedade Martins Sarmento 

http://www.csarmento.uminho.pt/ 

25 Museu de Arte Sacra https://www.visitesposende.com/pt/fazer/monumentos/
nucleo-museologico-sta-casa-misericordia 
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Apêndice 1.1 – Lista de museus de Portugal com website (continuação) 
   
Nº de 
ordem 

Nome Website 

26 Museu de Arte Sacra – Capela 
da Universidade Lusíada 

http://www.vilanovadefamalicao.org/_museu_de_arte_
sacra_2 

27 Museu do Automóvel https://www.vilanovadefamalicao.org/_museu_do_auto
movel_2 

28 Museu do Caminho de Ferro do 
Lousado 

www.cm-vnfamalicao.pt/turismo/museus.php 

29 Museu do Mosteiro de S. 
Martinho de Tibães 

https://culturanorte.pt/pt/patrimonio/mosteiro-de-sao-
martinho-de-tibaes/ 

30 Museu do Ouro de Travassos www.museudoouro.com 
31 Museu dos Biscaínhos http://culturanorte.pt/pt/patrimonio/museu-dos-

biscainhos/ 
32 Museu dos Cordofones http://museudecordofones.pt/ 

33 Museu Etnográfico de Vilarinho 
da Furna 

https://www.cm-terrasdebouro.pt/index.php/2014-09-
18-15-01-10/nucleo-museologico/museu-etnografico 

34 Museu Ferroviário de Arco de 
Baúlhe 

https://museuterrasbasto.wordpress.com/ 

35 Museu Hidroeléctrico de Santa 
Rita 

http://www.fafe.com/index.php/component/content/arti
cle/12-museus/96-museustarita?Itemid=42 

36 Museu Municipal de Esposende http://www.municipio.esposende.pt/pages/311 

37 Museu Nogueira da Silva Website: www.mns.uminho.pt 
38 Museu Pio XII / Galeria 

Henrique Medina 
Website: www.museupioxii.com 

39 Museu Regional do Automóvel http://www.cm-fafe.pt/conteudo?item=31301 

40 Núcleo Museológico do Castelo 
do Lindoso 

Website: www.geira.pt/NMCasteloLindoso/ 

41 Paço dos Duques de Bragança http://www.pacodosduques.gov.pt/ 

42 Tesouro-Museu da Sé de Braga Website: www.se-braga.pt/tesouro_museu.php 

43 Fundação Casa Museu Maurício 
Penha 

http://www.turismo.cm-
alijo.pt/index.php?option=com_content&view=article
&id=82:museu&catid=64:museus&Itemid=79 

44 Museu da Fundação da Casa de 
Mateus 

http://www.casademateus.com/ 

45 Museu da Região Flaviense http://museus.chaves.pt/community/#front 

46 Museu de Arqueologia e 
Numismática de Vila Real 

museu.cm-vilareal.pt 

47 Museu de Barroso http://www.ecomuseu.org/index/pt-pt 
48 Museu de Geologia da UTAD https://www.utad.pt/museu-de-geologia/ 

49 Museu do Douro www.museudodouro.pt 
50 Museu Ferroviário de Chaves https://www.fmnf.pt/nucleos_museologicos_nucleo_ch

aves 
51 Museu Rural de Boticas http://www.cm-boticas.pt/conteudos/default.php?id=2 
52 Museu” da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto 
www.fba.up.pt 
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53 Casa-Museu Abel Salazar https://casamuseuabelsalazar.blogspot.com// 

54 Casa da Malta / Museu Mineiro http://www.fanzeres-
saopedrodacova.pt/index.php/mm/museu-mineiro 

55 Casa do Infante - Núcleo 
Museológico 

http://www.cm-porto.pt/cultura/museus-e-
arquivos/casa-do-infante 

56 Casa Museu D. Hugo http://www.cm-porto.pt/cultura/museus-e-
arquivos/arqueossitio-da-rua-de-dom-hugo 

57 Casa Museu Fernando de Castro http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/pt-
PT/menu_fernando_castro/ContentList.aspx 

58 Casa Museu Guerra Junqueiro http://www.cm-porto.pt/cultura/museus-e-
arquivos/museus-municipais-do-porto 

59 Casa Museu José Régio https://www.cm-viladoconde.pt/pages/503 

60 Casa Museu Marta Ortigão 
Sampaio 

http://www.cm-porto.pt/cultura/museus-e-
arquivos/casa-museu-marta-ortigao-sampaio 

61 Casa Oficina António Carneiro Website: http://www.portoturismo.pt/index.php?m=3&
s=2&tipo=9 

62 Casa-Museu de Camilo Website: www.camilocastelobranco.org 

63 Casa-Museu Teixeira Lopes http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/casa-museu-teixeira-
lopes/ 

64 Fundação Museu de Serralves http://www.serralves.pt/pt/ 
65 Fundação Eça de Queiroz https://feq.pt/ 
66 Museu Agrícola de Entre Douro 

e Minho 
Website: www.geira.pt/MAEDouroMinho 

67 Museu Arqueológico da Citânia 
de Sanfins 

https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/museu-
arqueologico-da-citania-de-sanfins 

68 Museu Casa do Assento http://www.cm-felgueiras.pt/pt/museu-casa-do-assento 
69 Museu da História da Medicina 

"Maximiano Lemos" 
https://museumaximianolemos.med.up.pt/index.php 

70 Museu da Indústria http://www.museudaindustriatextil.org/ 
71 Museu da Quinta de Santiago / 

Centro de Arte de Matosinhos 
http://www.cm-matosinhos.pt/pages/454 

72 Museu das Rendas de Bilros https://www.cm-viladoconde.pt/pages/504 

73 Museu de Arte Sacra http://www.baixotamega.pt/frontoffice/pages/315?geo_
article_id=125 

74 Museu de Arte Sacra e 
Arqueologia 

http://visitporto.travel/Visitar/Paginas/Viagem/Detalhe
sPOI.aspx?POI=869 

75 Museu de Etnologia do Porto https://mnetnologia.wordpress.com/ 

76 Museu de História Natural da 
Faculdade de Ciências do Porto 

https://mhnc.up.pt/ 

77 Museu de Jazigos Minerais 
Portugueses 

http://www.cm-matosinhos.pt/pages/465 

78 Museu do Bombeiro https://www.cm-viladoconde.pt/pages/514 

79 Museu do Carro Eléctrico Website: www.museudocarroelectrico.pt 

80 Museu do Instituto de Anatomia 
da Faculdade de Medicina do 
Porto 

https://anatomia.med.up.pt/museu/ 
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81 Museu do Instituto de Botânica 
Gonçalo Sampaio Faculdade de 
Ciências do Porto 

https://centenario.up.pt/ver_espaco08f8.html?id_espac
o=40 

82 Museu do Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 

https://www2.isep.ipp.pt/museu/ 

83 Museu do Linho e do Milho Website: www.cm-matosinhos.pt/pages/531 

84 Museu da Construção Naval https://www.cm-viladoconde.pt/pages/502 

85 Museu do Papel Moeda http://www.facm.pt/facm/facm/pt/museu-papel-moeda 

86 Museu das Cinzas https://www.cm-viladoconde.pt/pages/506 
87 Museu do Douro http://www.museudodouro.pt/museu-programas-de-

visita 
88 Museu dos Bombeiros http://www.cm-matosinhos.pt/pages/519 
89 Museu dos Transportes  

Comunicações 
Website: www.amtc.pt 

90 Museu da Lousa https://www.cm-
valongo.pt/frontoffice/pages/503?poi_id=10 

91 Museu Municipal de Valongo https://www.cm-valongo.pt/pages/503?poi_id=11 
92 Sala Museu do Centro Cultural 

de Alfena 
https://www.cm-valongo.pt/pages/503?poi_id=13 

93 Museu Eng. António de 
Almeida 

Website: www.feaa.pt 

94 Museu Ferroviário do Lousado https://www.fmnf.pt/nucleos_museologicos_nucleo_lo
usado 

95 Museu Militar do Porto Website: www.exercito.pt/portal/exercito/_specific/pub
lic/allbrowsers/asp/default.asp?stage=1 

96 Museu Municipal Abade de 
Pedrosa 

https://www.cm-stirso.pt/conhecer/informacoes-e-
contactos/autarquia/poi/museu-municipal-abade-
pedrosa 

97 Museu Municipal Amadeo de 
Souza-Cardoso 

https://www.amadeosouza-cardoso.pt/ 

98 Museu Municipal Carmen 
Miranda 

https://www.cmmc.pt/viver/cultura/museu-municipal/ 

99 Museu da Pedra https://www.cmmc.pt/viver/cultura/museu-da-pedra/ 
100 Museu Municipal de Baião https://www.cm-baiao.pt/viver/cultura-e-

patrimonio/museu-municipal/ 
101 Museu Municipal  Etnografia e 

História de Póvoa de Varzim 
https://www.cm-pacosdeferreira.pt/index.php/museu-
municipal-do-movel 

102 Museu Municipal Paços de 
Ferreira - Museu do Móvel 

Website: www.cm-
pacosdeferreira.pt/VSD/PacosFerreira/vPT/Publica/Dir
ectorioMunicipal/Cultura/museu+municipal.htm 

103 Museu Municipal de Penafiel http://www.museudepenafiel.com/ 

104 Museu Nacional da Imprensa http://www.museudaimprensa.pt/ 

105 Museu Nacional Soares dos 
Reis 

http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/ 

106 Museu Romântico da Quinta da 
Macieirinha 

http://www.cm-porto.pt/cultura/museus-e-
arquivos/museu-romantico-da-quinta-da-macieirinha 
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107 Núcleo Museológico de Vilar https://www.cm-viladoconde.pt/pages/507 

108 Núcleo Museológico Faculdade 
de Engenharia do Porto 

https://sigarra.up.pt/feup/pt/uni_geral.unidade_view?pv
_unidade=88 

109 Núcleo Museológico da 
Faculdade de Farmácia do Porto 

https://sigarra.up.pt/ffup/pt/WEB_BASE.GERA_PAGI
NA?p_pagina=18394 

110 Palácio da Bolsa https://palaciodabolsa.com/ 

111 Sandeman - Museu do Vinho do 
Porto 

http://www.sandeman.com/visit-us 

112 Secção Museológica da CP de 
Bragança 

https://www.fmnf.pt/nucleos_museologicos_nucleo_br
aganca 

113 Solar Condes de Resende http://www.cm-gaia.pt/pt/cidade/cultura/equipamentos-
municipais/solar-condes-de-resende/ 

114 Solar Museu Quinta dos 
Cónegos 

http://www.visitmaia.pt/pages/14/?geo_article_id=89 

115 Casa Museu da Ordem Terceira 
de S. Francisco 

https://www.cm-ovar.pt/pt/326/casa---museu-de-arte-
sacra-da-ordem-franciscana-secular.aspx 

116 Casa Museu Marieta Solheiro 
Madureira 

Website: www.fundacaomadureira.com 

117 Museu Municipal da Murtosa- 
COMUR 

http://www.comur.com/#museu 

118 Casa-Museu Custódio Prato http://www.cm-
murtosa.pt/Templates/GenericDetails.aspx?id_object=2
245&divName=604s606s608&id_class=608 

119 Casa-Museu Egas Moniz http://www.casamuseuegasmoniz.com/ 
120 Casa-Museu Ferreira de Castro http://esan.web.ua.pt/FerreiradeCastro/ 

121 Casa-Museu Regional de 
Oliveira de Azeméis 

https://cmroaz.pt/ 

122 Ecomuseu Marinha da 
Troncalhada 

http://mca.cm-aveiro.pt/rede-de-museus/ecomuseu-
marinha-da-troncalhada/ 

123 Museu Arte Nova http://mca.cm-aveiro.pt/rede-de-museus/museu-arte-
nova/ 

124 Museu Convento dos Lóios http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/museu-convento-dos-
loios/ 

125 Museu da Chapelaria de S. João 
da Madeira 

http://www.museudachapelaria.pt/pt 

126 Museu da Cidade de Aveiro http://mca.cm-aveiro.pt/ 

127 Museu da Fundação Dionísio 
Pinheiro  

http://www.fundacaodionisiopinheiro.pt/ 

128 Museu Ferroviário de 
Macinhata do Vouga 

https://www.fmnf.pt/nucleos_museologicos_nucleo_m
acinhata_do_vouga 

129 Museu da Cortiça/ Museu Sta 
Maria de Lamas 

https://museu.colegiodelamas.com/ 

130 Museu da Vista Alegre https://vistaalegre.com/pt/t/vaa_VisiteMuseudaVistaAl
egre_OMuseuVistaAlegre-1 

131 Museu de Arte Sacra de Arouca https://www.rirsma.pt/pt/ 
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132 Museu de Aveiro https://www.cm-aveiro.pt/visitantes/museus-de-
aveiro/museu-de-aveiro-santa-joana 

133 Museu de Etnomúsica da 
Bairrada 

http://mmolb.cm-
olb.pt/nyron/Museum/catalogo/winlib.aspx 

134 Museu de Ovar https://www.cm-ovar.pt/pt/325/museu-de-ovar.aspx 
135 Museu do Papel http://www.museudopapel.org/ 

136 Museu do Vinho da Bairrada https://www.cm-anadia.pt/2014-04-02-16-11-
20/museu-do-vinho-bairrada 

137 Museu Escolar Oliveira Lopes https://meollopes.blogspot.com/ 

138 Museu Militar do Buçaco http://www.cm-mealhada.pt/menu/395/museu-militar-
do-bussaco 

139 Museu Municipal de 
Ílhavo/Casa Gafanhoa 

https://www.cm-ilhavo.pt/pages/895 

140 Museu Municipal de Vale de 
Cambra 

http://museumunicipalvaledecambra.blogspot.com/ 

141 Museu Regional de Cucujães https://www.cm-
oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/monumentos_e_sit
ios.1621/museus.1625/museu_regional_de_cucujaes.a4
481.html 

142 Museu S. Pedro da Palhaça http://www.aveiro.co.pt/categoria.aspx?categoria=mus
eus 

143 Navio-Museu Santo André http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/ 
144 Núcleo Museológico Santa Ana 

de Requeixo 
https://nucleorequeixo.webnode.pt/ 

145 Museu Municipal de Espinho http://museumunicipaldeespinho.blogspot.com/ 

146 Museu Etnográfico da 
Pampilhosa 

http://www.cm-mealhada.pt/menu/394/museu-
etnogr%C3%A1fico-da-pampilhosa 

147 Museu Agrícola da Vacariça http://www.cm-mealhada.pt/menu/393/museu-
agr%C3%AD%C2%ADcola-da-vacari%C3%A7a- 

148 Espaço Comendador Melo 
Pimenta 

http://www.cm-
mealhada.pt/menu/391/espa%C3%A7o-comendador-
melo-pimenta 

149 Museu Etnográfico da Região 
do Vouga 

http://www.regiaodovouga.com/ 

150 Museu Etnográfico de Válega http://mevalega.pt/web/ 
151 Museu José Luciano de Castro https://cm-anadia.pt/locais-a-visitar/109-turismo/locais-

a-visitar-2/museus/351-museu-palacete-jose-luciano-
de-castro 

152 Museu Júlio Dinis – Uma Casa 
Ovarense 

https://www.cm-ovar.pt/pt/menu/679/museu-julio-
dinis.aspx 

153 Museu Marítimo de Ílhavo http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt/ 
154 Casa Museu de Almeida 

Moreira 
https://visitviseu.pt/museu.php?item=40 

155 Casa Museu Maria da Fontaínha http://museufontinhapintura.blogspot.com/ 

156 Casa Museu Aquilino Ribeiro  http://www.cm-moimenta.pt/pages/897 

157 Museu de Arte Sacra http://www.cm-viseu.pt/index.php/museu-arte-sacra-
da-se-catedral-de-viseu 
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158 Museu Grão Vasco http://www.cm-viseu.pt/index.php/museu-nacional-
grao-vasco 

159 Museu de Lamego https://www.museudelamego.gov.pt/ 
160 Museu de Trevões https://www.sjpesqueira.pt/pages/284 
161 Museu do Caramulo https://www.museu-caramulo.net/ 

162 Museu do Regimento de 
Infantaria n.º 14 

http://www.cm-viseu.pt/index.php/museu-do-
regimento-de-infantaria-n-14 

163 Museu Municipal de Castro 
Daire 

https://www.cm-castrodaire.pt/ciimp/museu-
municipal/museu-pt.html 

164 Museu Municipal de Oliveira de 
Frades 

https://cm-ofrades.com/link/sub/226/4 

165 Museu Municipal de Vouzela https://www.cm-
vouzela.pt/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=99&Itemid=321 

166 Museu Paroquial de Vila Nova 
de Paiva 

http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_ficha.aspx?idMus
eu=176&tipologia=1 

167 Núcleo Museológico da Casa da 
Ínsua 

https://museu.casadainsua.pt/ 

168 Tesouro de Arte Sacra - Sé de 
Viseu 

http://www.cm-viseu.pt/index.php/museu-arte-sacra-
da-se-catedral-de-viseu 

169 Museu da Casa Grande de 
Freixo de Numão 

http://museucasagrande.blogspot.com/ 

170 Museu da Guarda https://www.museudaguarda.pt/?fbclid=IwAR1jWBO
MYiKm8JE12jIgndh6u3ReX-_T-iHzMXqdq-
3PDyHoaIRl4eLJKfI 

171 Museu da Miniatura Automóvel http://www.cm-gouveia.pt/espaco/museu-da-miniatura-
automovel/ 

172 Museu de Artes e Ofícios 
Francisco Távora 

https://cm-fcr.pt/visitar/museus/museu-de-artes-e-
oficios-francisco-tavora/ 

173 Museu do Sabugal http://www.museusabugal.net/ 

174 Museu Municipal de Arte 
Moderna Abel Manta 

http://www.cm-gouveia.pt/espaco/museu-municipal-
de-arte-moderna-abel-manta/ 

175 Museu Municipal de Pinhel https://cm-pinhel.pt/viver-pinhel/museus-e-espacos-
museologicos/casa-da-cultura/museu-municipal/ 

176 Núcleo Museológico do 
Carvalhal da Atalaia 

https://cm-pinhel.pt/viver-pinhel/museus-e-espacos-
museologicos/nucleo-museologico-do-carvalhal-da-
atalaia/ 

177 Espaço Museológico do 
Manigoto 

https://cm-pinhel.pt/viver-pinhel/museus-e-espacos-
museologicos/espaco-museologico-do-manigoto/ 

178 Museu Etnográfico Prof. Maria 
José Ferreira 

https://cm-pinhel.pt/viver-pinhel/museus-e-espacos-
museologicos/museu-etnografico-prof-maria-jose-
ferreira-soares-capelo/ 

179 Museu Paroquial de Vinhó http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_ficha.aspx?tipolog
ia=1&idMuseu=199 

180 Museu Sala de Armas https://www.cm-almeida.pt/espacos-municipais/1678-
2/casamatas/ 

181 Casa Municipal da Cultura de 
Cantanhede 

https://www.cm-
cantanhede.pt/mcsite/Content/?MID=7&ID=2827&MI
ID=388 
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182 Casa Museu Bissaya-Barreto http://www.cmbb.pt/ 
183 Museu do moinho Vitorino 

Nemésio 
http://www.cm-
penacova.pt/pt/pages/museumoinhovitorino 

184 Casa Museu Fernando Namora https://cm-
condeixa.pt/turismo/patrimonio/museus/casa-museu-fn/ 

185 Museu PO.ROS https://cm-
condeixa.pt/turismo/patrimonio/museus/poros/ 

186 Casa-Museu Miguel Torga http://www.turismodecoimbra.pt/company/casa-
museu-miguel-torga/ 

187 Museu Académico de Coimbra http://www.turismodecoimbra.pt/company/museu-
academico/ 

188 Museu Antropológico http://www.rotadabairrada.pt/irt/show/museu-
antropologico_pt_383 

189 Museu Botânico (Museu de 
História Natural) 

http://www1.ci.uc.pt/museubotanico/ 

190 Museu da Cidade de 
Coimbra/Museu Municipal 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/museu-municipal-de-
coimbra/ 

191 Museu da Pedra do Município 
de Cantanhede 

https://www.cm-
cantanhede.pt/mcsite/Content/?MID=7&ID=1744&MI
ID=287 

192 Museu de Física (Museu da 
Ciência da Universidade de 
Coimbra) 

http://fisica.uc.pt/ax/mf/mf_main.php 

193 Museu do Instituto de Anatomia 
Patológica 

https://www.uc.pt/fmuc/subunidadesorganicas/medicin
a/servicosclinicas/AnatomiaPatologica/MuseuAP 

194 Museu dos Transportes Urbanos 
de Coimbra 

https://sites.google.com/site/transportesurbanosdecoim
bra/museu 

195 Museu da Água https://www.aguasdecoimbra.pt/index.php/educacao-
ambiental/museu-da-agua-de-coimbra 

196 Museu Etnográfico da Praia de 
Mira 

https://www.cm-mira.pt/node/145 

197 Museu Etnográfico de Arganil http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_fichaGeo.aspx?id
Museu=126&tipologia=6&regiao=164 

198 Museu Etnográfico do Grupo 
Típico de Ançã 

http://www.freguesiadeanca.pt/patrimonio/Museu-
Etnografico-de-Anca/16 

199 Museu Etnográfico Dr. Louzã 
Henriques 

https://cm-lousa.pt/locais/ecomuseu-da-serra-da-lousa/ 

200 Museu Militar de Coimbra https://www.freguesias.pt/portal/noticia.php?id=1000&
cod=060313 

201 Museu Monográfico de 
Conímbriga 

https://cm-condeixa.pt/turismo/patrimonio/ 

202 Museu Municipal Dr. António 
Simões Saraiva 

https://cm-
oliveiradohospital.pt/index.php/municipio/documentos-
online/outros-1/372-museu-municipal-dr-antonio-
simoes-saraiva 

203 Museu Municipal Professor 
Álvaro Viana de Lemos 

https://cm-lousa.pt/locais/museu-municipal-prof-
alvaro-viana-de-lemos/ 

204 Museu Municipal Santos Rocha https://www.cm-figfoz.pt/index.php/cultura/2014-03-
20-16-23-51/museus 
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205 Museu da Ciência http://www.museudaciencia.org/ 

206 Museu Nacional de Agricultura http://www.turismodecoimbra.pt/company/museu-de-
agricultura/ 

207 Museu Nacional de Machado de 
Castro 

http://www.museumachadocastro.gov.pt/ 

208 Museu Santa Casa da 
Misericórdia de Coimbra 

http://www.misericordiacoimbra.pt/museu.php 

209 Galeria  Zoológica do Museu da 
Ciência da Universidade de 
Coimbra 

http://www.museudaciencia.org/index.php?module=ev
ents&option=calendar&id=539 

210 Observatório Astronómico da 
Universidade de Coimbra 

https://www.uc.pt/org/observatorio 

211 Museu Arqueológico Municipal 
José Monteiro 

https://www.cm-
fundao.pt/oquefazer/Museu_Arqueol%C3%B3gico_M
unicipal 

212 Museu de Arte Sacra da 
Misericórdia do Fundão 

http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_ficha.aspx?idMus
eu=291&tipologia=1 

213 Museu de Lanifícios da 
Universidade da Beira Interior 

http://www.museu.ubi.pt/ 

214 Museu do Azeite https://cm-belmonte.pt/diretorio/museu-do-azeite/ 
215 Museu Francisco Tavares 

Proença Júnior 
https://www.cm-castelobranco.pt/municipe/espacos-
culturais/detalhe-edificio/?id=1741 

216 Museu Judaico de Belmonte https://cm-belmonte.pt/?s=museu+judaico 
217 Núcleo Museológico da 

Bemposta 
http://www.cm-
penamacor.pt/cmp/index.php/servicos/cultura/museus/
nucleo-bemposta 

218 Museu Municipal de Penamacor http://www.cm-
penamacor.pt/cmp/index.php/servicos/cultura/museus/
museumunicipal 

219 Atelier-Museu António Duarte Website: www.cm-caldas-
rainha.pt/portal/page/portal/PORTAL_MCR/VISITAN
TE/CENTRO_ARTES/MUSEUS_MUNICIPAIS/ANT
ONIO_DUARTE 

220 Atelier-Museu João Fragoso http://www.cm-caldas-
rainha.pt/webcenter/portal/oracle/webcenter/page/scop
edMD/s3cb489dd_3d2a_4d93_b095_c496cec0b515/Pa
ge108.jspx?wc.contextURL=%2Fspaces%2Fmcr&_adf
.ctrl-
state=m0kv3zetw_135&_afrLoop=1462833048986141
5&leftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=
false&rightWidth=0%25&centerWidth=100%25#! 

221 Casa Museu Manuel Nunes 
Correa 

http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_ficha.aspx?idMus
eu=149&tipologia=6 

222 Casa Museu Vieira Natividade https://www.cm-alcobaca.pt/pt/2563/casa-museu-
vieira-natividade.aspx 

223 Casa-Museu Afonso Lopes 
Vieira 

https://www.cm-mgrande.pt/pages/325 

224 Casa-Museu/Centro Cultural 
João Soares 

http://www.fmsoares.pt/casa_museu/ 

225 Museu Abílio de Mattos e Silva http://www.obidos.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pa
geid=88fcfa30-aeaf-4f9a-8556-1a31b8a9558a 
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226 Museu da Atlantis https://www.cm-alcobaca.pt/pt/2644/centro-de-visitas-
atlantis.aspx 

227 Museu da Cerâmica http://museudaceramica.blogspot.com/ 

228 Museu da Companhia Agrícola 
do Sanguinhal 

www.vinhos-sanguinhal.pt 

229 Museu da Fábrica de Cimentos 
Lis 

http://www.secil-group.com/museu/ 

230 Museu da Imagem em 
Movimento - m|i|mo 

https://www.cm-leiria.pt/pages/264 

231 Museu de Arte Sacra https://www.cm-
pedrogaogrande.pt/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=132&Itemid=123 

232 Museu de Monte Redondo http://www.museumonteredondo.net/ 
233 Museu do Vidro https://www.cm-mgrande.pt/pages/312 
234 Museu Dr. Joaquim Manso https://www.culturacentro.gov.pt/museu-dr-joaquim-

manso/ 
235 Museu Escolar de Marrazes http://www.museuescolar.pt/ 
236 Museu Joaquim Correia https://www.cm-

mgrande.pt/frontoffice/pages/145?poi_id=2 
237 Museu José Malhoa https://www.culturacentro.gov.pt/museu-jose-malhoa/ 

238 Museu Monográfico do Bárrio https://www.cm-alcobaca.pt/pt/2616/museu-
monografico-do-barrio.aspx 

239 Museu Municipal de Alvaiázere http://museualvaiazere.blogspot.com/ 
240 Museu Municipal de Bombarral http://www.cm-bombarral.pt/Turismo 

241 Museu Municipal de Óbidos http://www.obidos.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pa
geid=2facc9d9-96dc-4355-b6dc-d98f06f0d050 

242 Museu Abílio de Mattos e Silva http://www.obidos.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pa
geid=88fcfa30-aeaf-4f9a-8556-1a31b8a9558a 

243 Museu Municipal de Porto de 
Mós 

https://www.municipio-
portodemos.pt/pages/1402?poi_id=375 

244 Museu Nacional do Vinho https://www.cm-alcobaca.pt/pt/2735/museu-do-
vinho.aspx 

245 Museu Paroquial São João 
Baptista 

http://www.obidos.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pa
geid=4f51f41b-35ee-4b26-a89a-085736421546 

246 Museu Pedro Cruz https://www.cm-
pedrogaogrande.pt/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=132&Itemid=123 

247 Museu Raúl da Bernarda https://www.cm-alcobaca.pt/pt/2734/museu-raul-da-
bernarda.aspx 

248 Museu Regional de Leiria https://www.cm-leiria.pt/pages/849 
249 Museu Santos Barosa http://roteiromuseus.ccdrc.pt/museu_fichaGeo.aspx?tip

ologia=2&idMuseu=112&regiao=163 
250 Museu de Arte Popular 

Portuguesa 
https://www.cm-pombal.pt/museu/museu-de-arte-
popular-portuguesa/ 

251 Casa Museu José Régio http://www.cm-portalegre.pt/pt/atividade-
municipal/cultura/museus 

252 Lagar Museu do Palácio 
Visconde d' Olivã 

http://www.cm-campo-maior.pt/pt/museus/lagar-museu 

253 Museu "Fundação Arquivo Paes 
Telles" 

http://www.cm-
avis.pt/index.php?option=com_content&view=article&
id=383&Itemid=692 
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254 Museu do Campo Alentejano http://www.cm-
avis.pt/index.php?option=com_content&view=article&
id=371&Itemid=631 

255 Museu Rural da Fundação 
Callado 

http://www.abreucallado.pt/ 

256 Museu da Tapeçaria de 
Portalegre Guy Fino 

http://www.cm-portalegre.pt/pt/atividade-
municipal/cultura/museus 

257 Museu de Arte Contemporânea 
de Elvas 

http://www.col-
antoniocachola.com/?page_id=2352&lang=pt 

258 Museu do Bordado e do Barro http://museubordadoebarro.cm-nisa.pt/ 

259 Museu do Café http://centrocienciacafe.com/ 
260 Museu Militar de Elvas https://museumilitardeelvas.wixsite.com/museu 

261 Museu Municipal da Fotografia 
João Carpinteiro 

http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/museu-
fotografia-joao-carpinteiro/ 

262 Museu Militar Forte de Sta 
Luzia 

http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/forte-
de-santa-luzia/ 

263 Museu de Arte Sacra de Elvas http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/museu-
de-arte-sacra-e-casa-do-cabido/ 

264 Casa da História Judaica http://www.cm-elvas.pt/descobrir/project-item/casa-da-
historia-judaica/ 

265 Museu de Arte Sacra http://www.cm-campo-maior.pt/pt/museus/museu-de-
arte-sacra/o-museu-de-arte-sacra 

266 Museu Aberto http://www.cm-campo-maior.pt/pt/museus/museu-
aberto/o-museu-aberto 

267 Casa Museu Santa Beatriz da 
Silva 

http://www.cm-campo-maior.pt/pt/museus/casa-
museu-santa-beatriz-da-silva 

268 Museu Municipal de Marvão http://www.cm-marvao.pt/pt/museus/museu-municipal 
269 Museu Municipal de Monforte http://www.cm-monforte.pt/index.php/pt/menu-lateral-

turismo/museus 
270 Museu Municipal de Portalegre http://www.cm-portalegre.pt/pt/atividade-

municipal/cultura/museus 
271 Museu Municipal do Crato http://www.cm-crato.pt/pt/museu-municipal 
272 Centro Interpretativo do Conhal http://www.cm-nisa.pt/centrointerpretativoconhal.html 
273 Casa da Cerca - Centro de Arte 

Contemporânea 
http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/CASA_CERCA/CERCA/
?cer=1&actualmenu=4222189&cerca_casa_da_cerca=
4222312&cboui=4222312 

274 Casa do Corpo Santo - Museu 
do Barroco 

http://www.ertlisboa.pt/pt/informacao-
turistica/patrimonio/museus/casa-do-corpo-santo-
museu-do-barroco/ 

275 Ecomuseu Municipal do Seixal http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-
municipal/ecomuseu-municipal-do-seixal 

276 Museu Arqueologia e 
Etnografia de Setúbal 

http://maeds.amrs.pt/maeds.html 

277 Museu de Sines/Casa Vasco da 
Gama 

http://www.sines.pt/pages/690 

278 Museu do Arroz http://www.herdadedacomporta.pt/pt/turismo/museu-
do-arroz/ 

279 Museu do Fuzileiro https://www.cm-barreiro.pt/pages/731 
280 Museu Industrial da Baía do 

Tejo 
https://www.cm-barreiro.pt/pages/729 
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281 Museu do Mar https://www.sesimbra.pt/pages/1544 
282 Núcleo Museológico da 

Moagem de Sampaio 
http://www.museusesimbra.pt/#/point/38 

283 Núcleo Museológico da Capela 
do Espírito Santo 

http://www.museusesimbra.pt/#/point/37 

284 Museu do Pescador https://www.mun-montijo.pt/pages/802 
285 Museu do Trabalho Michel 

Giacometti 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/museu-do-trabalho-
michel-giacometti/ 

286 Museu Municipal de Alcochete 
- Núcleo de Arte Sacra 

https://www.cm-alcochete.pt/pages/377 

287 Museu Municipal de Alcochete 
- Núcleo do Sal 

http://www.ertlisboa.pt/pt/informacao-
turistica/patrimonio/museus/museu-municipal-nucleo-
do-sal/ 

288 Museu Municipal de Alcochete 
- Núcleo Sede 

http://www.ertlisboa.pt/pt/informacao-
turistica/patrimonio/museus/museu-municipal-nucleo-
sede/ 

289 Museu Municipal de Almada http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CID
ADE/?mus=1&mus_museu_cidade=4963003&cboui=4
963003 

290 Museu Municipal de 
Arqueologia e Etnologia de 
Sines 

http://www.ertlisboa.pt/pt/informacao-
turistica/patrimonio/museus/museu-de-arqueologia-e-
etnografia/ 

291 Museu Municipal de 
Arqueologia Pedro Nunes 

http://www.cm-
alcacerdosal.pt/pt/municipio/concelho/patrimonio/muse
us/museu-municipal-pedro-nunes/ 

292 Casa Frayões Metello https://www.cm-grandola.pt/pages/322?poi_id=324 
293 Casa Mostra dos Produtos 

Endógenos 
https://www.cm-grandola.pt/pages/322?poi_id=568 

294 Casa Museu Manuel Chainho https://www.cm-grandola.pt/pages/322?poi_id=323 
295 Museu de Arte Sacra de 

Grândola 
https://www.cm-grandola.pt/pages/322?poi_id=121 

296 Museu Mineiro do Lousal https://www.cm-grandola.pt/pages/322?poi_id=122 
297 Museu Municipal de Palmela https://www.cm-palmela.pt/pages/1414 

298 Museu Municipal de Santiago 
do Cacém 

http://www.cm-
santiagocacem.pt/autarquia/equipamentos-
municipais/museu-municipal-de-santiago-do-cacem/ 

299 Museu do Trabalho Rural https://www.cm-
santiagocacem.pt/autarquia/equipamentos-
municipais/museu-do-trabalho-rural-abela/ 

300 Museu da Farinha https://www.cm-
santiagocacem.pt/autarquia/equipamentos-
municipais/museu-da-farinha-sao-domingos/ 

301 Museu Municipal de 
Setúbal/Convento de Jesus 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/museu-de-setubal-
convento-de-jesus/ 

302 Museu Municipal do Montijo - 
Casa Mora 

https://www.mun-montijo.pt/pages/796 

303 Museu Agrícola da Atalaia https://www.mun-montijo.pt/pages/799 
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304 Museu Naval http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/NAVAL/?mus
=1&actualmenu=4197710&mus_nuc_naval=5712427
&cboui=5712427 

305 Museu da Música Filarmónica http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSICA_FIL
AR?actualmenu=146564580&mus_musica_fila=14659
2957&cboui=146592957 

306 Museu da Cidade http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CID
ADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_museu_cid
ade=4963003&cboui=4963003 

307 Museu Medieval http://www.m-
almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MED_MOD/?
mus=1&actualmenu=4197712&mus_med_moderno=7
118552&cboui=7118552 

308 Museu Oceanográfico Professor 
Luís Saldanha 

http://biomares-arrabida.ccmar.ualg.pt/museu 

309 Museu Sebastião da Gama http://www.azeitao.net/Sebastiao/museu.htm 

310 Museu Taurino - Aposento do 
Barreto Verde 

https://www.cm-alcochete.pt/pages/410 

311 Núcleo do Moinho de Maré de 
Corroios 

http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-municipal/moinho-
de-mare-de-corroios 

312 Museu Municipal Severo 
Portela 

http://www.cm-almodovar.pt/museu-severo-portela/ 

313 Museu Arqueológico de Serpa http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1000 
314 Museu Botânico da Escola 

Superior Agrária de Beja 
https://cm-beja.pt/pt/menu/551/museu-botanico.aspx 

315 Museu da Mina de Pirites http://www.jf-
aljustrel.pt/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=105&Itemid=88 

316 Museu de Aljustrel - Núcleo 
Rural de Ervidel 

http://www.mun-aljustrel.pt/menu/298/nucleo-rural-de-
ervidel.aspx 

317 Museu de Arqueologia de 
Mértola - Campo Arqueológico 

http://www.camertola.pt/ 

318 Museu de Mértola https://www.cm-mertola.pt/visitar-
mertola/turismo/museu 

319 Museu de Arte Sacra e 
Arqueologia de Vila Alva 

https://www.cm-
cuba.pt/index.php?option=com_content&view=article
&id=87&Itemid=119 

320 Museu do Relógio http://museudorelogio.com/index.php 
321 Museu Etnográfico de Serpa http://www.cm-serpa.pt/artigos.asp?id=1001 

322 Museu Municipal de Aljustrel http://www.mun-aljustrel.pt/menu/287/museu-
municipal.aspx 

323 Museu Municipal de Ferreira do 
Alentejo 

https://ferreiradoalentejo.pt/locais/museu-
municipal/?mp=218&mc=8646 

324 Núcleo de Arte Sacra de 
Ferreira do Alentejo 

https://ferreiradoalentejo.pt/locais/nucleo-de-arte-
sacra/?mp=218&mc=8646 
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325 Museu Municipal de Vidigueira https://www.cm-
vidigueira.pt/index.php?cMILID=SUS552CFED82F12
2&cMILL=4&mIID=SUS552CFEB5D5E7F&mIN=Pa
trim%F3nio+e+Museus&mILA=&cMILID1=SUS552
BE0587D6D7&mIID1=SUS552BE048641FD&mIN1=
A+Vidigueira&cMILID2=SUS552BE46411457&mIID
2=SUS552BE453E549F&mIN2=Visite-
nos&cMILID3=SUS552BE783143A4&mIID3=SUS55
2BE75972941&mIN3=O+que+fazer%3F&cMILID4=
SUS552CFED82F122&mIID4=SUS552CFEB5D5E7F
&mIN4=Patrim%F3nio+e+Museus&itemCapesMenu0
2=SUS552FEEFAAEC23 

326 Museu Rainha D. 
Leonor/Museu Regional de Beja 

http://www.museuregionaldebeja.pt/ 

327 Núcleo Museológico de S. 
Cucufate/Casa do Arco 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/iti
nerarios/alentejo-algarve/04/ 

328 Centro Cristovão Colombo https://www.cm-
cuba.pt/index.php?option=com_content&view=article
&id=273&Itemid=904 

329 Casa Museu Quinta da 
Esperança 

https://www.cm-
cuba.pt/index.php?option=com_content&view=article
&id=1881%3A2019-02-26-11-12-
21&catid=34%3Apatrimonio&Itemid=878 

330 Museu de Évora http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Museu-de-
evora.aspx 

331 Convento dos Remédios – 
Espaço Museológico 

http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Convento-
dos-Rem%C3%A9dios---Museu-Municipal.aspx 

332 Museu de Arte Sacra da 
Catedral de Évora 

http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Catedral-de-
Evora.aspx 

333 Museu do Artesanato e do 
Design – MADE 

http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Museu-do-
Artesanato-e-do-Design-MADE.aspx 

334 Museu das Carruagens http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Colecao-de-
Carruagens.aspx 

335 Museu do Brinquedo http://www.visitevora.net/museus-evora/ 
336 Museu do Relógio – Pólo de 

Évora 
http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Museu-do-
Relogio.aspx 

337 Núcleo Museológico de 
Metrologia – Casa da Balança 

http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Casa-da-
Balanca.aspx 

338 Antiga Central Elevatória das 
Águas da cidade de Évora 

http://www.cm-
evora.pt/pt/Evoraturismo/Visitar/Paginas/Unidade-
Museologica-CEA.aspx 

339 Museu Diocesano de Santarém http://www.museudiocesanodesantarem.pt/ 
340 Museu Municipal de Santarém http://museu.cm-santarem.pt/ 

341 Casa-Museu Passos Canvanarro https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1179-casa-museu-passos-
canavarro 
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342 Casa Museu Anselmo 
Braancamp 

https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1178-casa-museu-anselmo-
braamcamp-freire 

343 Centro de Interpretação Urbi 
Scallabis 

https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1181-centro-de-interpretacao-urbi-
scallabis-usci 

344 Museu do Forcado https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1499-museu-do-forcado 

345 Museu Etnográfico Ribeira de 
Santarém 

https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1204-museu-etnografico-ribeira-
de-santarem 

346 Núcleo Museológico do Tempo 
- Torre das Cabaças 

https://www.cm-santarem.pt/descobrir-santarem/o-que-
visitar/museus/item/1213-torre-das-cabacas-nucleo-
museologico-do-tempo 

347 Casa dos Patudos- Museu de 
Alpiarça 

http://www.cm-alpiarca.pt/areas-de-
atividade/cultura/casa-dos-patudos-museu-de-alpiarca 

348 Museu de Arte Sacra  http://masefatima.blogspot.com/ 
349 Museu Ferroviário de Santarém https://www.fmnf.pt/info_como_chegar_ao_museu 
350 Museu Municipal Carlos Reis https://museu.cm-torresnovas.pt/ 
351 Casa Estúdio Carlos Relvas http://www.casarelvas.com/site/pt/ 
352 Museu Municipal de Tomar https://turismo.mediotejo.pt/index.php/visitar/cultura/m

useus-e-galerias/museu-municipal-de-tomar-nucleo-de-
arte-contemporanea 

353 Casa Memória Lopes Graça https://turismo.mediotejo.pt/index.php/visitar/cultura/m
useus-e-galerias/casa-memoria-lopes-grac-a 

354 Museu Municipal de Coruche http://www.museu-coruche.org/ 
555 Museu Interativo de Fátima http://www.omilagredefatima.com/Visita.aspx 
556 Museu Municipal de Ourém http://www.museu.cm-ourem.pt/ 
357 Museu dos Fósforos http://www.cm-tomar.pt/index.php/pt/visitar-2/o-que-

visitar#museus 
358 Museu Nacional Ferroviário https://www.fmnf.pt/ 
359 Museu dos Rios e das Artes 

Marítimas 
http://www.cm-constancia.pt/index.php/museu-dos-
rios-e-das-artes-maritimas 

360 Casa Museu Vasco de Lima 
Couto 

http://www.cm-
constancia.pt/index.php/pt/visitar/museus#casa-museu-
vasco-de-lima-couto 

361 Museu de Aguarela Roque 
Gameiro 

http://www.caorg.pt/ 

362 Museu Quintas do Tejo http://www.cm-
constancia.pt/index.php/pt/visitar/freguesias/142-
visitar/museus/411-museu-quintas-do-tejo-quinta-
dona-maria 

363 Museu Rural e do Vinho do 
Cartaxo 

https://www.cm-
cartaxo.pt/Viver/Cultura/EquipCulturais/MuseuRuralV
inho/Paginas/default.aspx 

364 Museu Luso Hebraico Sinagoga 
De Tomar 

http://www.cm-tomar.pt/index.php/pt/visitar-2/o-que-
visitar#museu-luso-hebraico-abra%C3%A3o-zacuto-
sinagoga 

365 Museu Municipal de Benavente https://museubenavente.blogspot.com/ 
366 Museu de Arte Pré-Histórica de 

Mação 
http://museumacao.pt.vu/ 
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367 Museu Agrícola de Riachos http://www.ribatejo.com/ecos/tnovas/museuriachos/ind
ex.html 

368 Casa Memorial Humberto 
Delgado 

https://turismo.mediotejo.pt/index.php/visitar/cultura/m
useus-e-galerias/casa-memorial-humberto-delgado 

369 Museu de Cera de Fátima https://www.mucefa.pt/ 

370 Museu Municipal de Almeirim http://museualmeirim.blogspot.com/ 
371 Casa Museu "Pintor José 

Cercas" 
https://cm-aljezur.pt/pt/menu/248/casa-museu-pintor-
jose-cercas.aspx 

372 Casa Museu João de Deus https://www.cm-silves.pt/pt/menu/532/casa-museu-
joao-de-deus.aspx 

373 Sala Museu Convento de S. José http://lagoa-convento-de-sao-jose.pt.algarve-
portal.com/ 

374 Museu Antoniano https://cm-aljezur.pt/pt/menu/250/museu-
antoniano.aspx 

375 Museu Arqueológico e Lapidar 
Infante D. Henrique/Museu 
Municipal de Faro 

http://www.faro.pt/349/museu-municipal-de-faro.aspx 

376 Museu da Pesca do Atum http://www.cm-tavira.pt/site/content/turismo-museu-
mobile-visitar/n%C3%BAcleos-museol%C3%B3gicos 

377 Núcleo Museológico da 
Cooperativa Agrícola de Santa 
Catarina da Fonte do Bispo 

http://www.cm-tavira.pt/site/content/turismo-museu-
mobile-visitar/n%C3%BAcleos-museol%C3%B3gicos 

378 Museu de Arte Sacra de 
Alcoutim 

http://cm-alcoutim.pt/pt/380/nucleo-museologico-de-
arte-sacra.aspx 

379 Museu de Arte Sacra 
Monsenhor Manuel Francisco 
Pardal 

https://cm-aljezur.pt/pt/menu/247/museu-arte-sacra-
mons-manuel-francisco-pardal.aspx 

380 Museu do Castelo de Castro 
Marim 

https://cm-castromarim.pt/site/conteudo/nucleo-
museologico-do-castelo/m2 

381 Museu do Rio http://cm-alcoutim.pt/pt/424/museu-do-rio.aspx 
382 Museu do Trajo do Algarve https://www.museu-sbras.com/ 
383 Museu Ferroviário de Lagos https://www.fmnf.pt/nucleos_museologicos_nucleo_la

gos 
384 Museu Marítimo Almirante 

Ramalho Ortigão 
https://ccm.marinha.pt/pt/museu 

385 Museu Municipal de Aljezur https://cm-aljezur.pt/pt/menu/246/museu-
municipal.aspx 

386 Museu do Mar e da Terra https://cm-aljezur.pt/pt/menu/245/museu-do-mar-e-da-
terra-da-carrapateira.aspx 

387 Museu Municipal de 
Arqueologia de Albufeira 

https://www.cm-albufeira.pt/content/museu-municipal-
de-arqueologia 

388 Museu Municipal de Loulé http://www.museudeloule.pt/pt/menu/1114/museu.aspx 
389 Museu Municipal de 

Arqueologia de Silves 
https://www.cm-silves.pt/pt/menu/547/museu-
municipal-de-arqueologia-de-silves.aspx 

390 Museu Municipal de Olhão http://www.cm-olhao.pt/museu-municipal 
391 Museu Municipal de Portimão https://museudeportimao.pt/ 
392 Museu Municipal de Tavira 

/Palácio da Galeria 
http://museumunicipaldetavira.cm-tavira.pt/ 

393 Museu Municipal Dr. José 
Formosinho 

Website: www.cm-
lagos.pt/portal_autarquico/lagos/v_pt-
PT/menu_turista/concelho/cultura/museus/ 
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394 Armazém do Espingardeiro https://www.cm-lagos.pt/descobrir-
lagos/visitar/equipamentos-museologicos#437-
armazem-do-espingardeiro 

395 Núcleo Museológico – Forte 
Ponta da Bandeira 

https://www.cm-lagos.pt/descobrir-
lagos/visitar/equipamentos-museologicos#414-nucleo-
museologico-forte-ponta-da-bandeira 

396 Núcleo Museológico Rota da 
Escravatura 

https://www.cm-lagos.pt/descobrir-
lagos/visitar/equipamentos-museologicos#685-nucleo-
museologico-rota-da-escravatura-mercado-de-escravos 

397 Núcleo de Arte Sacra de 
Alcoutim 

http://cm-alcoutim.pt/pt/380/nucleo-museologico-de-
arte-sacra.aspx 

398 Núcleo Museológico 
da Villa Romana de Milreu 

https://guiastecnicos.turismodeportugal.pt/pt/museus-
monumentos/ver/Villa-Romana-de-Milreu 

399 Núcleo Museológico de 
Arqueologia 

http://cm-alcoutim.pt/pt/379/nucleo-de-
arqueologia.aspx 

400 Núcleo Museológico de 
Cachopo 

https://cpcachopo.com/nucleo-museologico/ 

401 Núcleo Museológico Dr. João 
Dias  

http://www.cm-alcoutim.pt/pt/389/nucleo-
museologico-dr-joao-dias.aspx 

402 Núcleo Museológico Escola 
Primária 

http://www.cm-alcoutim.pt/pt/386/nucleo-
museologico-escola-primaria.aspx 

403 Núcleo Museológico Casa do 
Ferreiro 

http://cm-alcoutim.pt/pt/445/casa-do-ferreiro.aspx 

404 Aldeia Museu de José Franco http://www.cm-mafra.pt/pt/turismo/aldeia-museu-jose-
franco 

405 Aquário Vasco da Gama https://ccm.marinha.pt/pt/aquariovgama 
406 Arquivo-Museu da Santa Casa 

da Misericórdia da Vila da 
Ericeira 

https://www.misericordiaericeira.pt/arquivo-museu/ 

407 Casa Museu Mestre João da 
Silva 

http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/biblioteca-
da-casa-museu-mestre-joao-da-silva 

408 Casa Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/casa-museu-dr-
anastacio-goncalves/ 

409 Casa Museu João de Deus http://www.joaodeus.com/museu/museu.asp 
410 Casa Museu Manuel Mendes http://www.fundacao-mario-

soares.pt/iniciativas/ilustra_iniciativas/2000/000128/M
M/index.htm 

411 Casa Museu Roque Gameiro http://www.cm-amadora.pt/cultura/casa-roque-
gameiro.html 

412 Casa-Museu da Fundação 
Medeiros e Almeida 

http://www.casa-museumedeirosealmeida.pt/ 

413 Casa-Museu de Leal da Câmara https://cm-sintra.pt/atualidade/cultura/museus-
municipais-de-sintra/casa-museu-de-leal-da-camara 

414 Museu de História Natural de 
Sintra 

https://cm-sintra.pt/atualidade/cultura/museus-
municipais-de-sintra/museu-de-historia-natural-de-
sintra 

415 MU.SA - Museu das Artes de 
Sintra 

https://cm-sintra.pt/atualidade/cultura/museus-
municipais-de-sintra/mu-sa-museu-das-artes-de-sintra 

416 Casa-Museu Irene Lisboa http://www.cm-
arruda.pt/catalogs/listentities.aspx?category=51 
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417 Casa-Museu Mário Coelho https://www.cm-vfxira.pt/pages/1008?poi_id=172 
418 Centro Cultural Casapiano http://www.casapia.pt/centro_cultural_casapiano.html 
419 Centro de Arte Moderna José de 

Azeredo Perdigão 
https://gulbenkian.pt/museu/publication/centro-de-arte-
moderna-jose-de-azeredo-perdigao/ 

420 Centro Interpretativo da Serra 
do Socorro 

http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/cultura/centro-
interpretativo-da-serra-do-socorro 

421 Cinemateca Portuguesa - Museu 
do Cinema 

http://www.cinemateca.pt/ 

422 Complexo Cultural Quinta da 
Raposa 

http://www.cm-
mafra.pt/pt/municipio/cultura/complexo-cultural-
quinta-da-raposa 

423 Fundação Arpad Szenes - Vieira 
da Silva 

http://fasvs.pt/ 

424 Museu Nacional de História 
Natural e da Ciência 

https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-lisboa 

425 Museu Anjos Teixeira https://cm-sintra.pt/atualidade/cultura/museus-
municipais-de-sintra/museu-anjos-teixeira 

426 Museu Klaus Ohnsmann http://www.sintraromantica.net/pt/museus/museu-
klaus-ohnsmann 

427 Museu Antoniano http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/santo-
antonio.html 

428 Museu Arqueológico de São 
Miguel de Odrinhas 

http://museuarqueologicodeodrinhas.cm-sintra.pt/ 

429 Museu Arqueológico do Carmo https://www.museuarqueologicodocarmo.pt/ 
430 Museu Benfica - Cosme 

Damião 
https://museubenfica.slbenfica.pt/ 

431 Museu Calouste Gulbenkian https://gulbenkian.pt/museu/ 
432 Museu Colecção Berardo http://www.museuberardo.pt/ 
433 Museu Condes de Castro de 

Guimarães 
https://www.cascais.pt/equipamento/museu-condes-de-
castro-guimaraes 

434 Museu CTT/TLP https://www.fpc.pt/pt/ 
435 Museu da Água https://www.epal.pt/EPAL/menu/museu-da-

%C3%A1gua/apresenta%C3%A7%C3%A3o/hist%C3
%B3ria 

436 Museu da Carris http://museu.carris.pt/ 
437 Museu da Cidade de Lisboa http://www.museudelisboa.pt/ 
438 Museu da Electricidade https://www.maat.pt/pt 
439 Museu da Farmácia https://www.museudafarmacia.pt/pagina.aspx?id=12 
440 Museu da Marioneta https://www.museudamarioneta.pt/pt/ 
441 Museu da Música http://www.museunacionaldamusica.gov.pt/ 
442 Museu da Música Portuguesa - 

Casa Verdades de Faria 
https://www.cascais.pt/equipamento/museu-da-musica-
portuguesa-casa-verdades-de-faria 

443 Museu da Pólvora Negra http://www.cm-
oeiras.pt/pt/descobrir/cultura/museu/Paginas/Museu_da
_Polvora_Negra.aspx 

444 Museu da Presidência da 
República 

http://www.museu.presidencia.pt/ 

445 Museu da Sociedade de 
Geografia de Lisboa 

http://www.socgeografialisboa.pt/museu/ 

446 Museu da Vida Submarina e da 
História Submersa 

Website: www.cpas.pt 

447 Museu das Comunicações https://www.fpc.pt/pt/ 
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448 Museu das Crianças https://direcaomuseudascri.wixsite.com/museudascrian
cas 

449 Museu de Alhandra - Casa Dr. 
Sousa Martins 

https://www.cm-vfxira.pt/pages/1008?poi_id=171 

450 Museu de Arte Africana da 
Azambuja 

http://www.ciajg.pt/_arte_africana 

451 Museu de Arte Popular https://museuartepopular.wordpress.com/ 
452 Museu de Cerâmica de Sacavém https://www.cm-

loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=898 
453 Museu do Vinho e da Vinha https://www.cm-

loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=896 
454 Casa-Museu José Pedro https://www.cm-

loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=902 
455 Núcleo Museológico Luís Serra https://www.cm-

loures.pt/AreaConteudo.aspx?DisplayId=903 
456 Museu de Ciência da 

Universidade de Lisboa 
https://www.museus.ulisboa.pt/ 

457 Museu de Design e Artes 
Decorativas 

http://www.mude.pt/ 

458 Museu de Marinha https://ccm.marinha.pt/pt/museu 
459 Museu de Polícia Judiciária https://www.policiajudiciaria.pt/museu-policia-

judiciaria/ 
460 Museu de São Roque http://mais.scml.pt/museu-saoroque/museu/ 
461 Museu do Ar https://www.museudoar.pt/ 
462 Museu do Automóvel Antigo de 

Oeiras 
http://www.cpaa.pt/ 

463 Museu do Dinheiro  (Banco de 
Portugal) 

https://www.museudodinheiro.pt/destaques 

464 Museu do Centro Científico e 
Cultural de Macau 

http://www.cccm.pt/page.php?conteudo=paginas&id=3
&itemh=3&item=Museu&lang= 

465 Museu do Chiado/Museu N. de 
Arte Contemporânea 

http://www.museuartecontemporanea.gov.pt/ 

466 Museu do Fado http://www.museudofado.pt/ 
467 Museu Mineralógico e 

Geológico 
http://www.lneg.pt/MuseuGeologico/ 

468 Museu do Mar Rei D. Carlos https://www.cascais.pt/equipamento/museu-do-mar-
rei-d-carlos 

469 Museu do Neo-Realismo https://www.cm-vfxira.pt/pages/1056 
470 Museu do Oriente http://www.museudooriente.pt/ 
471 Museu do Regimento de 

Sapadores Bombeiros de Lisboa 
http://www.cm-lisboa.pt/viver/seguranca/regimento-
de-sapadores-bombeiros/museu-rsb/sobre-o-museu 

472 Museu do Teatro Romano http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/teatro-
romano.html 

473 Museu Etnográfico de 
Campelos 

http://ufcampelosouteiro.pt/museu-etnografico/ 

474 Museu Etnográfico de Vila 
Franca de Xira 

http://www.xira.pt/item/museu-etnografico-de-vfx/ 

475 Museu GEAL/Museu da 
Lourinhã 

http://museulourinha.org/ 

476 Museu Liga dos Combatentes 
da Grande Guerra 

http://www.ligacombatentes.org.pt/museus 
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477 Museu Maçónico Português http://www.lisbonne-idee.pt/p4687-museu-maconico-
misterios-desvendados.html 

478 Museu Militar de Lisboa https://www.exercito.pt/pt/quem-
somos/organizacao/ceme/vceme/dhcm/lisboa 

479 Museu Municipal da Azambuja 
/ Museu Municipal Sebastião 
Mateus Arenque 

http://www.cm-amadora.pt/cultura/museu-municipal-
de-arqueologia.html 

480 Museu Municipal de 
Arqueologia da Amadora 

Website: www.cm-
amadora.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=35010 

481 Museu Municipal de Arruda dos 
Vinhos 

http://www.cm-arruda.pt/mil 

482 Museu Municipal de Loures https://www.cm-loures.pt/Ligacao.aspx?DisplayId=473 
483 Museu Municipal de Torres 

Vedras 
http://www.cm-tvedras.pt/cultura/museu-
municipal/enquadramento-museu/ 

484 Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira 

http://www.museumunicipalvfxira.pt/ 

485 Museu Municipal do Cadaval http://www.cm-cadaval.pt/museu-municipal 
486 Museu Municipal Hipólito 

Cabaço 
http://www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=d9e
84a6b-0e11-4157-8603-19dc0c4cdbd1 
 
 

487 Museu João Mário http://www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=af1c
2a4d-8f5e-40d6-99f1-13e20ab6257 

488 Museu do Vinho http://www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=df2d
987c-cb5e-4e26-b7cc-5fd2f1144150 

489 Museu Damião de Goes http://www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=376
08155-ba95-44bc-b4b1-5ca5b9d4fb79 

490 Casa Museu Palmira Bastos http://www.cm-
alenquer.pt/CustomPages/ShowPage.aspx?pageid=ac7
6e0e8-ec49-4698-aef9-ce34cc561527 

491 Museu Municipal Professor 
Raúl de Almeida 

http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/cultura/museu-
municipal-prof-raul-de-almeida 

492 Museu Nacional de Arqueologia http://www.museunacionalarqueologia.gov.pt/ 
493 Museu Nacional de Arte Antiga http://www.museudearteantiga.pt/ 
494 Museu Nacional de Etnologia https://mnetnologia.wordpress.com/ 
495 Museu Nacional de História 

Natural 
https://www.museus.ulisboa.pt/ 

496 Museu Nacional do Azulejo http://www.museudoazulejo.gov.pt/ 

497 Museu Nacional do Desporto http://www.ipdj.pt/museu_desporto.html 

498 Museu Nacional do Teatro e da 
dança 

http://www.museudoteatroedanca.gov.pt/ 

499 Museu Nacional do Traje e da 
Moda 

http://www.museudotraje.gov.pt/ 

500 Museu Nacional dos Coches http://museudoscoches.gov.pt/pt/ 
501 Museu Casa da Moeda https://www.museucasadamoeda.pt/ 
502 Museu Popular Beatriz Costa http://www.cm-mafra.pt/pt/municipio/cultura/museu-

popular-beatriz-costa 
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503 Museu Rafael Bordalo Pinheiro https://museubordalopinheiro.pt/ 

504 Museu Rural do Reguengo 
Grande 

http://www.cm-lourinha.pt/MuseuRuralReguengo 

505 Museu Tauromáquico http://www.campopequeno.com/tauromaquia/museu/vi
sitas 

506 Museu-Escola de Artes 
Decorativas Portuguesas 

http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/museu-de-
artes-decorativas-portuguesas 

507 Núcleo Arqueológico da Rua 
dos Correeiros 

http://www.cm-
lisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/nucleo-
arqueologico-da-rua-dos-correeiros-bcp 

508 Museu Ferreira de Castro https://cm-sintra.pt/atualidade/cultura/museus-
municipais-de-sintra/museu-ferreira-de-castro 

509 Núcleo do Mártir Santo https://www.cm-vfxira.pt/pages/1006?poi_id=167 

510 Núcleo Museológico Barco 
Varino "Liberdade" 

https://www.cm-vfxira.pt/pages/1008?poi_id=168 

511 Casa Museu Dr. Sousa Martins https://www.cm-vfxira.pt/pages/1006?poi_id=171 
512 Núcleo Museológico " A póvoa 

e o rio" 
https://www.cm-vfxira.pt/pages/1006?poi_id=169 

513 Núcleo Museológico de Alverca 
do Ribatejo 

https://www.cm-vfxira.pt/pages/1008?poi_id=166 

514 Núcleo Museológico do Rancho 
Folclórico S. Miguel do 
Milharado 

http://www.ranchodomilharado.pt/app/ 

515 Oceanário de Lisboa https://www.oceanario.pt/visita 
516 Padrão dos Descobrimentos - 

Centro Cultural das Descobertas 
https://padraodosdescobrimentos.pt/programa/ 

517 Pavilhão do Conhecimento - 
Ciência Viva 

https://www.pavconhecimento.pt/ 

518 Planetário Calouste Gulbenkian https://ccm.marinha.pt/pt/planetario 
519 Sintra Museu de Arte Moderna - 

Colecção Berardo 
http://www.museuberardo.pt/ 

520 Casa Colombo - Museu de Porto 
Santo  

http://www.museucolombo-portosanto.com/home.html 

521 Casa-Museu Frederico de 
Freitas  

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/CasaMuseuFredericodeFreitas/t
abid/188/language/pt-PT/Default.aspx 

522 Museu "A Cidade do Açúcar"  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseuACidadedoA231250car/t
abid/194/language/pt-PT/Default.aspx 

523 Museu da Baleia  http://www.museudabaleia.org/pt/ 

524 Museu da Electricidade  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseudaElectricidadeCasadaL
uz/tabid/183/language/pt-PT/Default.aspx 

525 Museu de Arte Contemporânea  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MudasMuseudeArteContempor
%C3%A2neadaMadeira/tabid/202/language/pt-
PT/Default.aspx 

526 Museu de Arte Sacra  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseudeArteSacradoFunchal/ta
bid/187/language/pt-PT/Default.aspx 



 

143 
 

Apêndice 1.1 – Lista de museus de Portugal com website (continuação) 
 
Nº de 
ordem 

Nome Website 

527 Museu de Fotografia «Vicentes»  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/PhotographiaMuseuVicentes/ta
bid/190/language/pt-PT/Default.aspx 

528 Museu do Vinho da Madeira  https://www.blandyswinelodge.com/pt/ 

529 Museu Etnográfico da Madeira  http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-
monumentos/rede-portuguesa/m/museu-etnografico-
da-madeira/ 

530 Museu Henrique e Francisco 
Franco  

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseuHenriqueeFranciscoFran
co/tabid/197/language/pt-PT/Default.aspx 

531 Museu Municipal do Funchal 
(História Natural)  

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseuMunicipaldoFunchal/tabi
d/191/language/pt-PT/Default.aspx 

532 Museu Quinta das Cruzes  http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseuQuintadasCruzes/tabid/1
82/language/pt-PT/Default.aspx 

533 Núcleo Histórico de Santo 
Amaro 

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/NuacutecleoHistoacutericodeSa
ntoAmaro/tabid/199/language/pt-PT/Default.aspx 

534 Núcleo Museológico Mary Jane 
Wilson  

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/N250cleoMuseol243gicoMaryJ
aneWilson/tabid/200/language/pt-PT/Default.aspx 

535 Núcleo Museológico da Casa do 
Povo do Caniço 

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/N%C3%BAcleoMuseol%C3%
B3gicodaCasadoPovodoCani%C3%A7o/tabid/1173/la
nguage/pt-PT/Default.aspx 

536 Núcleo Museológico de 
Machico 

http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/N250cleoMuseol243gicodeMac
hico/tabid/205/language/pt-PT/Default.aspx 

537 Núcleo Museológico Rota da 
Cal 

https://www.sites.google.com/site/rotadacal/ 

538 Museu do Bordado da Madeira http://www.bordadomadeira.pt/ 
539 Museu Milita da Madeira http://cultura.madeira-

edu.pt/museus/Museus/MuseuMilitardaMadeira/tabid/8
05/language/pt-PT/Default.aspx 

540 Museu do Brinquedo http://cultura.madeira-
edu.pt/museus/Museus/MuseudoBrinquedodaMadeira/t
abid/195/language/pt-PT/Default.aspx 

541 Museu Regional Carlos 
Machado 

http://museucarlosmachado.azores.gov.pt/en/ 

542 Museu de Angra do Heroísmo -
MAH 

http://museu-angra.azores.gov.pt/ 

543 Museu da Graciosa http://www.museu-graciosa.azores.gov.pt/ 
544 Museu das Flores http://www.museu-flores.azores.gov.pt/ 
545 Museu da Horta http://www.museu-horta.azores.gov.pt/ 
546 Museu do Pico - Museu da 

Indústria Baleeira  
http://www.museu-pico.azores.gov.pt/museu/museu-
da-industria-baleeira/ 

547 Museu de Santa Maria http://www.museu-santamaria.azores.gov.pt/museu/ 

548 Museu do Vinho http://www.museu-pico.azores.gov.pt/museu/museu-
do-vinho/ 

549 Museu do Tabaco da Maia https://www.visitmaiazores.com/tobacco 
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550 Museu Militar dos Açores https://www.exercito.pt/pt/quem-
somos/organizacao/ceme/cft/zma/musmil-
a%C3%A7ores 

551 Casa Memória Manuel de 
Arriaga 

http://www.museu-horta.azores.gov.pt/museu/casa-
manuel-de-arriaga/ 

552 Museu Casa do Arcano https://www.ribeiragrande.pt/geo/museu-casa-do-
arcano/ 

553 MEA – Museu da Emigração 
Açoreana  

https://museuemigracao.cm-ribeiragrande.pt/ 

554 Museu de Scrimshaw http://turismo.cmhorta.pt/index.php/pt/oquevisitar/mus
eus/scrimshaw 

555 Museu Municipal de Vila 
Franca do Campo 

http://www.cmvfc.pt/servicos/museu-municipal/ 

556 Museu do Vinho https://www.exploreterceira.com/museus/museu-do-
vinho/ 

557 Museu Francisco de Lacerda http://www.museu-franciscolacerda.azores.gov.pt/ 
558 Museu Etnográfico da 

Ribeirinha  
http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=142 

559 Museu da Vida Rural da 
Graciosa 

https://www.visitazores.com/pt/the-azores/places-to-
visit/museum-of-rural-life 

560 Casa Vitorino Nemésio http://www.cmpv.pt/cultura/index.php?op=casa_vitorin
o_nemesio 

561 Museu do Trigo http://www.azores.gov.pt/Gra/srrn-
cets/conteudos/livres/Museu+do+Trigo.htm 

562 Museu Carlos Machado http://museucarlosmachado.azores.gov.pt/ 
563 Núcleo Museológico do 

Presépio 
http://lagoa-
acores.pt/site/frontoffice/default.aspx?module=article/a
rticle&ismenu=1&id=122&ismenu=1&menuleft1=0&i
dterceironivel=1322&idpai=1250 

564 Núcleo Museológico de História 
Militar Manuel Coelho Baptista 
de Lima  

http://museu-angra.azores.gov.pt/ 

565 Oficina Museu http://www.oficinamuseu.net/ 
566 Museu dos Baleeiros http://www.museu-pico.azores.gov.pt/museu/museu-

dos-baleeiros/ 
567 Museu Vivo do Franciscanismo https://www.ribeiragrande.pt/geo/museu-vivo-do-

franciscanismo/ 
568 Museu Francisco Ferreira 

Drumond 
http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=82 

569 Museu da Casa do Povo do 
Raminho 

http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=84 

570 Núcleo Museológico de São 
Bartolomeu dos Regatos 

http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=86 

571 Núcleo Museológico dos 
Altares 

http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=87 

572 Museu Agrícola da Ilha Terceira http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=88 

573 Museu Casa dos Botes 
Baleeiros 

http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=93 

574 Museu Taurino http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=94 

575 Museu Vulcanoespeleológico http://www.cmah.pt/visitantes/patrimonio/verSingle.ph
p?id=128 

Fonte: Elaboração própria com base no website www.museus.org 


