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Resumo 
[Contexto e Motivação]. Nos últimos anos, testemunhamos a globalização do acesso à tecnologia. Por 

consequência, a interação com sistemas de software deixou de ser um privilégio de alguns profissionais e tornou-

se uma realidade para qualquer pessoa em geral. Esse fenómeno criou utilizadores de software mais exigentes, 

não só no que diz respeito às funcionalidades apresentadas num software, mas também relativamente à satisfação 

dos seus utilizadores finais, uma vez que estes tendem a optar por software rotulado como "user friendly". A 

usabilidade existe e torna-se numa commodity, uma qualidade essencial do produto, senão um diferencial 

importante face à concorrência no negócio. 

[Pergunta / Problema] O principal desafio abordado nesta pesquisa é propor uma melhor abordagem para 

perceber e definir requisitos de usabilidade. Esta é uma tarefa difícil porque as especificações dos requisitos do 

sistema tendem a ser mal estruturadas e com pouca ou nenhuma evidência formal em relação aos requisitos de 

usabilidade. Outro problema comum é a introdução de requisitos de usabilidade na etapa final do processo de 

desenvolvimento, o que resulta no aumento de perda de tempo no refazer o software e no aumento significativo 

de custos nos projetos de software. 

[Principais ideias / resultados] Esta pesquisa identifica preocupações transversais para suportar a especificação 

de requisitos de usabilidade de forma rigorosa e estruturada, reduzindo assim, a sua incoerência e ambiguidade. 

Para conseguir isso, usamos a linguagem RSL (Requirements Specification Language), e as respetivas 

ferramentas, que permite melhorar a consistência do processo de especificação. Para além disso, é proposta uma 

biblioteca de requisitos de usabilidade que considera as preocupações identificadas na literatura. Esta investigação 

foi realizada numa empresa de software que opera na área da saúde e foi aplicada e avaliada num dos seus 

produtos de software. 

[Contribuição] O contributo mais importante desta pesquisa é a proposta de uma biblioteca de requisitos de 

usabilidade reutilizável, rigorosamente especificada na Linguagem RSL, que é simples e compreendida por 

humanos, bem como permite o processamento por ferramentas computorizadas. Parte desses requisitos de 

usabilidade são definidos em dois níveis de abstração complementares, nomeadamente os objetivos do sistema e 

os requisitos de qualidade (em termos mensuráveis), que ajudam a especificar melhor um software que atende à 

satisfação dos utilizadores finais. 

Palavras-chave: Requisitos de Usabilidade, Reutilização, RSLingo RSL 
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Absract 
[Context&Motivation] In recent years we have been witnessing the globalization of access to technology. 

Therefore, the interaction with software systems has ceased to be a privilege of some professionals and has 

become a reality for anyone in general. This phenomenon has created more demanding software users, not only in 

the functional features presented in a system, but also, in their end-users’ satisfaction because they tend to opt for 

software labeled as "user friendly”. Usability has therefore become a commodity, an essential quality of a product, 

if not an important differential in the business competition itself. 

[Question/Problem] The major challenge addressed in this research is to propose a better approach to 

understand and define usability requirements. This is a difficult task because system requirements specifications 

tend to be poorly structured and with little or no formal evidence regarding usability requirements. Another common 

problem is the introduction of usability requirements late in the development process which results major rework 

and costs in projects. 

[Principal ideas/results] This research identifies cross-cutting concerns in a general way to support the 

specification of usability requirements in a rigorous and structed way, and so, reducing their incoherence and 

ambiguity. To achieve this, we use the RSL Language (and respective tools) that allows improve the consistency 

of the specification process. In addition, a library of reusable usability requirements is proposed considering the 

concerns identified in the literature. This research has been conducted in a software house operating in the 

healthcare domain and has been applied and evaluated in its family of software products.  

[Contribution] The most important contribution of this research is the proposal of a library of reusable usability 

requirements, rigorously specified in the RSL Language, that is both simple and understandable by humans as well 

as processable computer-based tools. Part of these usability requirements are defined at two complementary levels 

of abstraction, namely as system goals and as quality requirements (in measurable terms) that help to better specify 

a system which meets users’ satisfaction in terms of usage.  

Keywords: Usability Requirements, Reusability, RSLingo RSL 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



viii 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

Índice 
 

Agradecimentos................................................................................................................................... iii 
Resumo ................................................................................................................................................v 
Absract ............................................................................................................................................... vii 
Índice ................................................................................................................................................... ix 
Lista de Figuras ....................................................................................................................................x 
Lista de Tabelas .................................................................................................................................. xi 
Lista de Acrónimos ............................................................................................................................. xii 
1 Introdução .................................................................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento ................................................................................................................... 2 
1.2 Solução proposta ................................................................................................................. 3 
1.3 Definição do problema ......................................................................................................... 3 
1.4 Metodologia de Investigação ............................................................................................... 5 
1.5 Organização do documento ................................................................................................ 7 

2 Estado da arte ............................................................................................................................. 8 
2.1 Esquemas de classificação e estruturas de representação de requisitos .......................... 8 

2.1.1 Esquemas de classificação de requisitos não funcionais ............................................... 9 
2.1.2 Estruturas de representação de requisitos .................................................................... 14 

2.2 RSLingo ............................................................................................................................. 20 
2.3 Classificação de atributos de usabilidade ......................................................................... 22 
2.4 Inclusão da usabilidade no processo de desenvolvimento do produto ............................. 26 

3 Usabilidade: características e padrões ..................................................................................... 28 
3.1 Taxonomia para requisitos de usabilidade ........................................................................ 28 
3.2 Padrões de usabilidade ..................................................................................................... 31 

4 Biblioteca de requisitos de usabilidade ..................................................................................... 36 
4.1 Objetivos do sistema para a usabilidade ........................................................................... 37 
4.2 Requisitos de Qualidade para a usabilidade ..................................................................... 38 

5 Avaliação da investigação ......................................................................................................... 40 
5.1 Diagnóstico ........................................................................................................................ 40 
5.2 Implementação do projeto piloto utilizando RSL ............................................................... 44 

5.2.1 Implementação do piloto na RSL-Excel-Template ........................................................ 44 
5.2.2 Validação do piloto no RSLingo-Studio ......................................................................... 54 

5.3 Avaliação do projeto piloto ................................................................................................ 58 
6 Conclusão .................................................................................................................................. 61 

6.1 Principais contribuições ..................................................................................................... 61 
6.2 Trabalho Futuro ................................................................................................................. 63 

Referências ....................................................................................................................................... 64 
Anexos ............................................................................................................................................... 67 
 

  



x 

 

Lista de Figuras 
Figura 1: Processo de investigação seguindo uma metodologia de action research ......................... 5 
Figura 2: Características e sub-características consideradas em cada um dos modelos [8]. .......... 10 
Figura 3: Distribuição dos RNF, tendo por base a ISO / IEC 9126 ................................................... 11 
Figura 4: Modelo de classificação de requisitos. .............................................................................. 12 
Figura 5: Notação comum utilizada no SADT [17] ............................................................................ 15 
Figura 6: Metodologia KAOS: principais conceitos utilizados [18] .................................................... 16 
Figura 7: SIG – Interdependências entre Softgoals .......................................................................... 17 
Figura 8: Decomposição de objetivos (goals) de requisitos não funcionais ..................................... 18 
Figura 9: Informação incluída nos requisitos em cada nível de detalhe ........................................... 19 
Figura 10: Fase de definição do RSLingo ao nível do processo. Fonte: [6] ..................................... 21 
Figura 11: Exemplo de padrão System Feedback ............................................................................ 32 
Figura 12: Relação entre características de usabilidade e os padrões de usabilidade .................... 35 
Figura 13: Visão geral da biblioteca de requisitos de usabilidade. ................................................... 36 
Figura 14: Requisitos: Objetivos do sistema no RSL ........................................................................ 38 
Figura 15: Requisitos de Qualidade no RSL-Excel-Template .......................................................... 39 
Figura 16: QR detalhes da implementação no RSL-Excel-Template ............................................... 39 
Figura 17: Configuração do elemento stakeholder em RSL ............................................................. 45 
Figura 18: Detalhe de implementação dos b.stakeholders do produto PAS .................................... 45 
Figura 19: Implementação dos s.Constraints na RSL-Excel-Template ............................................ 47 
Figura 20: Requisitos de usabilidade para o produto PAS ............................................................... 48 
Figura 21: Objetivos do sistema para funcionalidades concretas do PAS ....................................... 49 
Figura 22: Requisitos de Qualidade (visão parcial) do Produto PAS ............................................... 50 
Figura 23: Amostra das s.usertories especificadas no âmbito do produto PAS. .............................. 51 
Figura 24: Relação entre requisitos especificados no contexto do produto PAS. ............................ 52 
Figura 25: 1º exemplo de relacionamento entre requisitos, especificação do produto PAS. ........... 53 
Figura 26: 2º exemplo de relacionamento entre requisitos, especificação do produto PAS. ........... 54 
Figura 27: Erros de importação no RSLingo-Studio ......................................................................... 55 
Figura 28: Erro por uso de caracteres não válidos na linguagem RSL ............................................ 55 
Figura 29: Propostas do RSL-Studio para resolução de erros ......................................................... 56 
Figura 30: Documento Word exportado do RSL-Studio (PAS - visão s.actores) ............................. 57 
Figura 31: Diagrama gerado no RSL-Studio (visão b.stakeholders) na implementação do piloto PAS.

 ............................................................................................................................................................... 58 
 

 

 

 

  



xi 

Lista de Tabelas 
Tabela 1: Resumo de esquemas e estruturas de representação de requisitos. ................................ 9 
Tabela 2: Classificação de requisitos utilizando o modelo REDT ..................................................... 13 
Tabela 3: Classificação de pontos de vistas do RSL: Níveis de abstração vs Preocupações 

especificas da ER .................................................................................................................................. 21 
Tabela 4: Tabela comparativa de atributos de usabilidade .............................................................. 23 
Tabela 5: Sub-características de usabilidade definidas na norma ISO/IEC 2510:2011 ................... 30 
Tabela 6: Padrões de Usabilidade .................................................................................................... 34 
Tabela 7: Mapeamento ente Padrões de usabilidade identificados na investigação e Requisitos 

atualmente especificados no PAS ......................................................................................................... 43 
Tabela 8: Sumário dos fragmentos do s.Constraint .......................................................................... 46 
Tabela 9: Pontuação média do questionário para o Grupo 1 (numa escala de 0-5). ....................... 59 
Tabela 10: Pontuação média do questionário para o Grupo 2 (numa escala de 0-5). ..................... 60 

 

 

 

 

  



xii 

 

Lista de Acrónimos 
 

IST   Instituído Superior Técnico  

MISE   Mestrado em Informação e Sistemas Empresariais 

RSL   Requirements Specification Language 

TI   Tecnologias de Informação 

PSL   Projects Specification Language 

TSL   Testing Specification Language 

RNF   Requisitos Não Funcionais 

ER   Engenharia de Requisitos  

RF   Requisitos Funcionais  

REDT   Requirements Design Decision Types  

HCI   Human Computer Interaction  

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers 

SADT   Structured Analysis and Design Technique 

SIG   Gráficos de Interdependência de Softgoals 

CISU-R   Common Industry Specification for Usability - Requirements 

UI   User Interface  

USAPs   Usability Supporting Architectural Patterns 

ISO   International Organization for Standardization  

IEC   International Electrotechnical Commission  

SG   System Goals 

QR   Quality Requirements 

HTML5   Hypertext Markup Language, versão 5 

I&D   Investigação e Desenvolvimento 

MCDT   Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

UML   Unified Modeling Language 

UX  User Experience 



1 

 

1 Introdução 
Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia como as interfaces são fáceis de usar pelo 

utilizador. A palavra usabilidade também se refere a métodos para melhorar a facilidade de uso durante 

o processo de design [1]. No contexto da transformação digital, as pessoas são mais exigentes 

relativamente aos produtos que usam, às experiências que possuem e à rapidez e facilidade com que 

acedem à informação. Tudo está a ficar "on-line" e as organizações, incluindo o governo, querem tomar 

melhores decisões, acelerar os principais processos de negócios e aproximar-se dos seus clientes ou 

cidadãos [2]. Os cenários de transformação digital exigem que os respetivos sistemas digitais sejam 

simples, fáceis e acessíveis, os utilizadores finais querem aceder às informações de que precisam e 

completar as suas tarefas facilmente. Os utilizadores finais gostam de aplicativos móveis que lhes 

permitam garantir que o trabalho continua e recebem e enviam informação, mesmo quando estão em 

movimento. Isso significa que os sistemas de software devem ser desenhados para pessoas, e que a 

usabilidade se tornou uma commodity, uma característica essencial de um produto 

No entanto, este contexto influencia o processo de desenvolvimento do produto de software, exigindo 

que as preocupações de usabilidade sejam consideradas logo desde o início do ciclo de 

desenvolvimento. Os requisitos de usabilidade devem ser identificados durante a especificação e 

desenho do produto para evitar que mais tarde (principalmente durante a implementação do produto) 

os problemas de usabilidade forcem mudanças de software que possam implicar altos custos e perda 

de tempo e recursos a corrigir erros e refazer partes do produto [3]. Este princípio levanta grandes 

desafios para a disciplina de engenharia de software. Por exemplo, durante esta pesquisa, foi possível 

identificar que a usabilidade é um campo interdisciplinar que contribui para a qualidade do software; 

que a usabilidade se manifesta no design de interação e até mesmo na arquitetura de software [4], 

conduzindo por requisitos funcionais e não funcionais e que às vezes o significado dos requisitos de 

usabilidade é ambíguo e difícil de atribuir. 

Depois de se entender que a usabilidade deve ser considerada em conjunto com a análise de outras 

preocupações do sistema, desde o início do ciclo de desenvolvimento de um produto, é igualmente 

importante enfatizar que os requisitos de usabilidade também são importantes. Eles podem ser de 

diferente natureza, por exemplo, Web Design Responsivo ou Reutilização de Informações [5].  

É essencial que as estruturas da especificação de requisitos tragam precisão e clareza ao processo 

para reduzir o significado ambíguo nos requisitos. No entanto, não só deve a especificação de requisitos 

ser mais precisa, como também deve ser especificada numa linguagem natural para que as partes 

interessadas possam facilmente entendê-la. RSLingo [6] é uma solução possível para esse contexto 
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porque usa técnicas de processamento de linguagem natural para traduzir requisitos informais numa 

representação formal definida numa linguagem rigorosa: a linguagem RSL. 

Esta investigação esclarece a abrangência dos atributos de usabilidade, através da proposta de um 

esquema de classificação de usabilidade e de um conjunto de requisitos de usabilidade reutilizáveis 

rigorosamente especificados em linguagem RSL. Esta proposta foi testada e validada num ambiente 

real, nomeadamente no contexto de uma Software House que opera no domínio da saúde. 

1.1 Enquadramento 

Esta investigação foi realizada no âmbito do Mestrado em Informação e Sistemas Empresarias sob 

a supervisão Professor Alberto Rodrigues da Silva. Este trabalho resulta do interesse comum na área 

da engenharia de requisitos ampliado pelo meu contexto profissional como gestora de produto na 

empresa GLINTT1. 

Esta investigação nasceu no âmbito de sinergias entre o contexto empresarial e académico. 

No contexto empresarial, há vários desafios e preocupações associadas à gestão de requisitos em 

projetos de desenvolvimento de software em contexto real. Problemas na especificação e interpretação 

dos vários requisitos do software implicam maiores custos e dificuldades de entrega em projetos. Este 

problema torna-se ainda mais critico quando o software entregue tem problemas de usabilidade, 

causando dificuldades na sua utilização e a insatisfação dos utilizadores finais. 

Considerando esses problemas, bem como, a importância da qualidade dos requisitos como base 

para a construção de software com mais qualidade, esta investigação realizou um projeto piloto em 

ambiente empresarial. 

No contexto académico este projeto teve a oportunidade de aplicar e desenvolver a investigação no 

seguinte âmbito: 

O Projeto ITLingo é uma iniciativa a longo prazo com o objetivo de investigar, desenvolver e aplicar 

linguagens de especificação rigorosas no domínio das TI (Tecnologias de Informação), nomeadamente 

considerando as seguintes disciplinas: Engenharia de requisitos através do RSL, Gestão de Projeto 

através do PSL (Projects Specification Language) e Testing Engineering através do TSL (Testing 

Specification Language). O ITLingo adota uma abordagem linguística para melhorar a documentação 

técnica e rigorosa (por exemplo: especificações de requisitos, especificações de casos de teste ou 

planos de projetos) e promove a produtividade e qualidade através da reutilização, transformação e 

validação semi-automática dessas especificações [7]. 

O RSLingo, é uma abordagem para a especificação formal de requisitos de software que utiliza 

técnicas de processamento de linguagem natural para traduzir requisitos informais numa representação 

formal através de uma linguagem especifica da engenharia de requisitos Ao usar um conjunto de 

linguagens e processos concretos e formais, o conhecimento inicial escrito em linguagem natura pode 

                                                           

 
1 http://www.glintt.com 
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ser extraído, analisado e convertido numa estrutura mais formal, reduzindo a sua original ambiguidade, 

permitindo a criação de uma nova especificação de requisitos mais rigorosa, sem comprometer a 

compreensão linguística dos seus requisitos pelos stakeholders [6]. 

 

1.2 Solução proposta 

O objetivo da investigação é propor uma biblioteca de requisitos de usabilidade, que possa ser 

reutilizada para o desenvolvimento de diversos sistemas de software, construindo uma baseline, para 

introduzir propriedades de usabilidade no software. Esta investigação propõe uma visão mais objetiva 

relativamente à caracterização do conceito de usabilidade e os seus atributos através da adoção da 

norma internacional, ISO/IEC 2510:2011, Requisitos de Qualidade e Avaliação de Produtos de 

Software, que define o modelo de qualidade de produto [8]. 

No sentido de concretizar a usabilidade em termos mais objetivos e mensuráveis é apresentada uma 

lista de requisitos de usabilidade, baseada em vários estudos encontrados na literatura, que resumem 

preocupações comuns relativas a propriedades do software com impacto direto na usabilidade.  

Concretizando a necessidade de incluir processos mais rigorosos na especificação de requisitos, 

incluindo os requisitos de usabilidade, a abordagem RSLingo [6] é apresentada como uma solução para 

a especificação de requisitos de software através de linguagem natural, mas utilizando uma estrutura 

mais rigorosa, reduzindo a ambiguidade das especificações. 

Esta investigação apresenta um projeto piloto, em ambiente real (uma Software House portuguesa), 

de implementação da abordagem RSLingo para especificação de requisitos, com principal foco nos 

requisitos de usabilidade. Este piloto permitiu avaliar a biblioteca de requisitos de usabilidade definida 

ao longo da investigação e a adoção da abordagem RSLingo para especificação de requisitos de 

software. 

 

1.3 Definição do problema 

No seguimento do apresentado anteriormente, é possível identificar que a crescente utilização e 

democratização do acesso e utilização de sistemas de software cria maiores desafios no processo de 

desenvolvimento de software em áreas como a usabilidade, intrinsecamente relacionada com a 

capacidade de utilização do software e a satisfação do utilizador final. 

A compreensão dos vários fatores que contribuem para tornar um software mais usável e utilizadores 

finais mais satisfeitos encontra ainda algumas dificuldades, por um lado na definição dos atributos que 

refletem a usabilidade do software, por outro lado, na caracterização das várias funcionalidades do 

software que devem ser desenvolvidas e que têm impacto real na usabilidade do software. 
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Outro fator observado é que as características, que promovam a usabilidade do software, devem ser 

introduzidas desde o inicio do processo de desenvolvimento do software, na fase de análise e 

especificação dos requisitos. Tradicionalmente os requisitos de usabilidade apenas são especificados 

de forma a serem validados na fase de implementação do sistema, ou não são de todo especificados. 

O processo de especificação de requisitos tem sido amplamente estudado na Engenharia de 

requisitos, sendo que, há diferentes abordagens, modelos e perspetivas sobre como especificar 

requisitos, principalmente relativos a propriedades de qualidade, como a usabilidade. Como será 

analisado mais à frente no capitulo 2, são, na forma mais comum, denominados por Requisitos-Não-

Funcionais.  

A linguagem natural, embora seja a forma mais comum e preferida pelos profissionais para a produzir 

documentos de especificação de requisitos é propensa a produzir documentos com requisitos 

ambíguos e inconscientes. Os problemas com interpretação de requisitos são um fator critico no ciclo 

de desenvolvimento de um software e têm impacto direto na qualidade do software desenvolvido.  

Neste sentido, esta investigação pretende responder às seguintes questões: 

• Como pode ser entendida a usabilidade e quais são os atributos de classificação de 

usabilidade? 

• Qual o impacto que os requisitos de usabilidade podem ter no desenvolvimento do software?  

• Quais as principais preocupações de usabilidade que devem ser aferidas no processo de 

especificação de requisitos para desenvolvimento de sistemas de software? 

• A abordagem RSLingo, como proposta de definição mais estruturada e rigorosa de 

requisitos, poderá ser uma possível solução para especificação de requisitos de usabilidade 

como menos ambiguidade mantendo a utilização de linguagem natural? 

 

Declaração de tese 

 A usabilidade é uma característica cada vez mais importante num software, sendo fator de decisão 

na sua escolha pelos utilizadores finais. Por isso, torna-se essencial que as preocupações de 

usabilidade de um software sejam introduzidas na fase inicial do desenvolvimento do produto, 

considerando o impacto multidisciplinar que essas preocupações têm sobre o software. A validação de 

dos requisitos de usabilidade apenas na fase de testes ou implementação pode levar a necessidades 

de alteração do software com maior custo para o projeto. É importante que os requisitos sejam 

especificados de forma clara e concreta para que sejam entendidos por todos os stakeholders de um 

projeto.  

É possível especificar requisitos de usabilidade de forma clara e objetiva, definindo também métricas 

que permitem a sua avaliação em termos que qualidade de software. A especificação de requisitos 

através de linguagem natural permite que os mesmos sejam mais fáceis de comunicar e interpretar. A 

abordagem RSLingo é uma solução válida para a especificação de requisitos de software, uma vez que 

usa técnicas de processamento de linguagem natural para traduzir requisitos informais numa 

representação formal definida numa linguagem rigorosa: a linguagem RSL 
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1.4 Metodologia de Investigação 

Considerando os problemas identificados na secção 1.2, decidimos utilizar nesta investigação a 

metodologia action research. Esta metodologia foi escolhida pela complexidade dos objetos de 

investigação, permitindo uma reflexão critica sobre o problema de investigação. Não foi apenas 

realizada uma análise relativa à classificação de requisitos de usabilidade ou uma análise à 

estruturação de requisitos utilizando a abordagem RSLingo.   

Esta investigação foi uma oportunidade de usar as reflexões da investigação no sentido de trazer 

uma nova ideia ou ponto de vista sobre a especificação de requisitos de usabilidade, de uma forma 

estruturada e mais rigorosa, e contribuir para a evolução da abordagem RSLingo, principalmente na 

evolução da RSL-Excel-Template. 

Ou seja, permitiu a aquisição de conhecimento através da ação e da colaboração entre diversas 

áreas e que culminou com a avaliação da investigação construindo o protótipo de um produto real, num 

ambiente real, uma Software House, com a contributo de vários profissionais da área das Tecnologias 

de Informação (TI). 

“But action research is not merely about ‘doing good’, it is also about doing things well. One of the 

tenets of action research is that research that is conducted without a collaborative relationship with the 

relevant stakeholders is likely to be incompetent. The respect action researchers have for the complexity 

of local situations and for the knowledge people gain in the processes of everyday life makes it 

impossible for us to ignore what the ‘people’ think and want” [9]. 

 

Figura 1: Processo de investigação seguindo uma metodologia de action research 

 

Esta investigação foi realizada de forma interativa e gradual, contruída em vários passos com dois 

momentos importantes: 

Primeira iteração: fevereiro de 2016 a maio de 2017 

Diagnóstico: considerada a revisão da literatura, compreensão dos conceitos associados à 

usabilidade, levantamento das principais estruturas de representação e esquemas de classificação de 

requisitos, bem como o estudo e reflexão sobre os desafios da especificação de requisitos de 

usabilidade no processo de desenvolvimento de software. 
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Plano de Ação: construção da biblioteca de requisitos de usabilidade. 

Ação: Implementação dos requisitos de usabilidade identificados na RSL-Excel-Template, 

construção de template reutilizável. 

Avaliação: Verificação da possibilidade do mapeamento das preocupações de usabilidade 

identificadas com as construções do RSL: Requirements System Goals e System Quality 

Requirements. 

Reflexão e discussão: a 1ª interação teve resultados positivos, a biblioteca de requisitos de 

usabilidade contruída foi sendo melhorada na especificação utilizando RSL, foram realizadas 

adaptações, introduzidos novos conceitos e alterada alguma gramática do RSL para melhor 

especificação dos requisitos. 

Segunda Iteração: de junho a setembro de 2017 

Diagnostico: análise do contexto atual da Sofware House onde seria implementado o piloto (desafios 

e processo de especificação de requisitos). 

Plano de Acão: recolha de requisitos do produto PAS a considerar na especificação de requisitos na 

implementação do piloto. 

Ação: implementação do piloto através da especificação de requisitos, ao nível do negócio e do 

sistema, utilizando as ferramentas RSL, RSL-Excel-Template e RSLingo-Studio. 

Avaliação: Focus Groups para avaliação do piloto implementado. 

Reflexão e discussão: os resultados desta segunda interação foram muito positivos, tanto pelo 

feedback obtido no Focus Groups como pela experiencia de concretização do projeto. Foram sentidas 

algumas dificuldades na implementação, tanto na utilização de ferramentas como no processo de 

mapeamento de requisitos, principalmente na concretização da relação entre requisitos, como pela 

complexidade dos requisitos do produto. Fica trabalho em futuro em aberto, tanto na melhoria do 

processo de especificação de requisitos como na otimização de ambas as ferramentas RSL. 

 

No inicio deste mês, foi submetido um paper para uma conferência internacional na área da 

engenharia de requisitos, com o titulo:” Especificação Rigorosa de Requisitos de Usabilidade para 

Software” que descreve o processo de construção da biblioteca de requisitos de usabilidade e a sua 

implementação no projeto piloto, partindo do trabalho realizado nesta investigação. O paper encontra-

se em processo de revisão a aguardar resultado da avaliação da submissão. 
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1.5 Organização do documento  

Esta dissertação está estruturada 6 capítulos: 

 

Capitulo 2: apresenta o histórico de pesquisa sobre requisitos não funcionais (esquemas de 

classificação e estruturas de representação) e atributos de usabilidade, introduzindo também uma 

reflexão sobre a inclusão de requisitos de usabilidade no processo de desenvolvimento do produto. 

 

Capitulo 3: explora algumas preocupações de usabilidade, como a sua definição, taxonomias de 

usabilidade e padrões de usabilidade, identificando a biblioteca de requisitos de usabilidade produzida 

nesta investigação. 

  

Capitulo 4: apresenta a biblioteca proposta de requisitos de usabilidade reutilizável, rigorosamente 

especificada na RSL como Objetivos do Sistema e Requisitos de Qualidade.  

 

Capitulo 5: apresenta as principais conclusões desta investigação e o aborda alguns factos 

relevantes que sugerem próximos passos a desenvolver no seguimento dos resultados desta 

investigação. 
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2 Estado da arte 
Este capitulo fornece uma visão geral dos principais conceitos que estão subjacentes a este trabalho 

de investigação. 

Primeiramente, na secção 2.1, descrevemos os conceitos associados aos requisitos não funcionais 

(RNF) e a sua abordagem na engenharia de requisitos através da identificação de esquemas de 

classificação de RNF e também descrevemos as estruturas de representação de requisitos que podem 

ser utilizadas para a especificação de RNF. É nesse contexto que integramos a abordagem RSL, 

abordada de forma mais detalhada na secção 2.2. 

Considerando o foco da investigação sobre requisitos de usabilidade, e após termos encontrado nas 

secções anteriores a base de compreensão dos requisitos não funcionais, a sessão 2.3 apresenta um 

resumo de propostas para a classificação da usabilidade, procurado assim afunilar o estudo a conceitos 

concretos da investigação.  

Finalmente, na sessão 2.4, apresentamos uma breve reflexão sobre a inclusão de requisitos de 

usabilidade, que surge dos vários contributos encontrados na elaboração das secções anteriores. 

2.1 Esquemas de classificação e estruturas de 

representação de requisitos 

O IEEE Std 610.12-1990 (substituído em 2017 pelo 24765-2017 - ISO/IEC/IEEE International 

Standard - Systems and software engineering--Vocabulary), define um glossário para terminologia da 

engenharia de software, nesse glossário, o termo requisito aparece da seguinte forma: “A condition or 

capability needed by a user to solve a problem or achieve na objective. (2) A condition or capability that 

must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, 

specification, or other formally imposed documents. (3) A documented representation of a condition or 

capability as in (1) or (2)” [10]. 

Na Engenharia de requisitos (ER) há várias propostas sobre os tipos de classificação de requisitos 

e na forma como os mesmos podem representar essa “condição” ou “capacidade”.  Da forma mais 

comum, os dois principais tipos de requisitos envolvidos no desenvolvimento de um software são os 

requisitos funcionais (RF) e os requisitos não funcionais [11]. 

Os RF descrevem o que o software deve fazer, “"behavior of the intended system and their 

representation can be done by a precise, mathematical, functional description" enquanto que os RNF 

descrevem como bem o software deve fazer “as a property or quality that the product must have (such 

as an appearance, or a speed or accuracy property”. Ou seja, os RNF definem qualidades ou atributos 
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globais do sistema. Podem ser considerados RNF restrições\condições do produto ou do processo de 

desenvolvimento, são exemplos de RNF: integridade, segurança, usabilidade, fiabilidade ou 

desempenho [12].  

Chung e Leite, descrevem o estado da arte sobre o tratamento dos RNF na engenharia de software, 

considerando as diferentes definições e esquemas de representação [13]. 

Nesse artigo é referida a ênfase que é colocada nos RF durante o processo de especificação e 

desenvolvimento do produto, negligenciando o facto da funcionalidade não ser útil nem utilizável sem 

as características consideradas habitualmente nos requisitos não funcionais. A partir dai é possível 

perceber a aproximação do conceito de RNF aos “atributos de qualidade”. 

Neste estudo foi possível identificar os seguintes esquemas de classificação de RNF e estruturas de 

representação de requisitos que sumarizo seguidamente na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Resumo de esquemas e estruturas de representação de requisitos. 

Denominação do 

Esquema\Estrutura 

Esquema de 

classificação 

Estrutura de 

Representação 

Norma ISO/IEC 25010 Sim Não 

NFR Framework Sim Não 

Requirments taxonomy Sim Não 

FURPS + Sim Não 

Padrão IEEE 830 Não Sim 

SADT Não Sim 

KAOS Não Sim 

SIG Não Sim 

NFR Classes Sim Não 

Martin Glinz Model Sim Não 

REDT Sim Não 

NFR Assisant Não Sim 

RSLingo Não Sim 

 

2.1.1 Esquemas de classificação de requisitos não funcionais 
 

A Norma ISO/IEC 25010 (substitui a ISO/IEC 9126) é uma norma ISO para qualidade de produto de 

software que define as características de qualidade que todos os softwares devem ter. A nova norma 

distingue dois âmbitos: qualidade de uso (define características que se relacionam com o resultado da 

interação quando um produto é usado num contexto particular de uso) e qualidade do produto (define 

características que se relacionam com atributos concretos do software e propriedades dinâmicas do 

sistema de computador). A norma ISO/IEC 25010 será desenvolvida com maior foco no capítulo 3.   
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A Figura 2 apresenta as características que definem qualidade de um produto de software com a 

divisão entre os dois modelos e as sub-características que refinam cada uma delas [8].   

 

 

Figura 2: Características e sub-características consideradas em cada um dos modelos [8]. 

A NFR Framework é uma abordagem orientada a processos, onde os requisitos não-funcionais são 

explicitamente representados como metas a serem alcançadas. Esta classificação fornece quatro 

categorias: functional hardgoals, nonfunctional hardgoals, functional softgoals and nonfunctional 

softgoals. [13] 

 

Roman apresenta a Requirments taxonomy, onde propõe os seguintes tipos de RNF:Requisitos 

de Interface (descreva como o sistema deve interagir com o seu ambiente, utilizadores e outros 

sistemas), performance (descreve limitações como tempos de resposta, capacidade de 

armazenamento disponível, confiabilidade, integridade segurança e capacidade de sobrevivência do 

sistema face a catástrofes naturais e outros constrangimentos) , operação (inclui restrições físicas, 

disponibilidade e habilidade pessoal do utilizador, considerações sobre acessibilidade e manutenção 

do software), ciclo de vida (qualidade do projeto: melhorias, portabilidade e limites ao desenvolvimento: 

tempo, recursos e outras considerações), económicos (custos a curto e longo prazo)  e requisitos 

políticos. [13] 

 

FURPS +: é uma extensão do FURPS, um modelo de classificação de atributos de qualidade de 

software ou RNF desenvolvidos na Hewlett-Packard. Na FURPS+ são considerados os seguintes 

atributos: funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, performance e suportabilidade. FURPS+ significa 

(F)unctionality, (U)sability, (R)eliability, (P)erformance, (S)upportability. 
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O “+” relembra que existem ainda outro tipo de classificação para os requisitos, introduzindo mais 

categorias para classificar requisitos de usabilidade como os de desenho (especifica ou restringe o 

processo de design do sistema), implementação (especifica ou restringe o código ou o desenvolvimento 

de um sistema de software), interface (especifica ou restringe as funcionalidades inerentes às interfaces 

dos diferentes componentes), ou físicos ( especifica uma restrição física imposta 

pelo hardware usado para implantar o sistema) [13]. 

 

Através da NFR classes, é possível aferir uma classificação de RNF, que os aproxima mais do 

comportamento do software. Os autores basearam-se na ISO / IEC 9126, para a representação das 

qualidades do produto. Durante a pesquisa realizada pelos autores, analisaram 530 RNFs extraídos de 

11 indústrias, excluíram do processo requisitos que não descreviam propriedades do próprio sistema, 

na avaliação dos requisitos avaliados, concluíram que a maioria dos requisitos "não funcionais" não 

são não-funcionais, uma vez que descrevem o comportamento de um sistema. Nesse sentido os 

mesmos devem ser manipulados de forma semelhante aos requisitos funcionais [14]. 

A Figura 3 retirada do artigo apresentado pelos autores como resultado da análise realizada aos 

requisitos das várias industrias, demonstra uma nova classificação (considerada pelos autores, mas 

adaptada das características de usabilidade da ISO / IEC 9126). É possível identificar que a 

classificação mais comum dos RNF é “Funcionality”, suportando a ideia de que os RNF podem estar a 

especificar comportamento e não só qualidade. 

 

 

Figura 3: Distribuição dos RNF, tendo por base a ISO / IEC 9126 

Para o estudo, os autores identificaram outras abordagens quanto à natureza dos RNF e o seu 

tratamento, concluindo que parte dos problemas relacionados com o levantamento, documentação e 

análise de RNF pode estar no facto de os RNF muitas vezes não serem quantificados, tornando-se 
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difíceis de testar, concluem ainda que os RNF são especificados com pouca análise relativamente a 

consequências e têm uma descrição pouco precisa e vaga. Outra consideração importante referida no 

contexto desta abordagem é que um dos problemas encontrados está na separação entre RF e RNF, 

estes últimos são documentados separadamente e não são tomados em consideração na etapa de 

especificação de requisitos e no planeamento do desenvolvimento do produto. 

 

Martin Glinz Model: o modelo apresentado pelo autor identifica as quatro classes de RNF mais 

importantes para os arquitetos de software são desempenho, usabilidade, segurança e disponibilidade 

(por esta ordem). O autor propõe uma nova classificação de requisitos que se baseia em quatro facetas: 

tipo, representação, satisfação e papel que segundo o autor melhoram noção tradicional de requisitos 

funcionais e não funcionais [12].  

 

Até aqui, as classificações de requisitos tradicionais misturam três conceitos diferentes: o tipo, a 

satisfação (hard\soft) e a representação. O autor, apresentou um novo modelo de classificação que 

separa os requisitos nesses três tipos de classificação e adicionado o papel (role). 

 

 

 

Figura 4: Modelo de classificação de requisitos. 

 

Essa abordagem, apresentada na Figura 4, permite compreender a limitação das abordagens mais 

tradicionais que dividem requisitos funcionais e não funcionais, mas não exploram as combinações 

entres si. Esta combinação de tipos na classificação diferentes sobre um mesmo requisito permite uma 

melhor observação sobre a sua classificação, por exemplo, um requisito que em termos de 

representação é qualitativo pode ser mais representativo num software na medida em que tem uma 

“Role” normativa e é “Hard” em termos de satisfação. 

Esta visão mais compartimentada permite também uma caracterização mais clara e precisa do 

requisito, a classificação do role, permite uma maior clareza na fronteira entre o sistema de software e 

o contexto (ambiente) onde vai ser utilizado. 

No entanto para defender esta nova classificação faltou um teste de utilização prática na engenharia 

de requisitos para constatar a sua eficiência 
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REDT: requirements design decision types: permite integrar HCI (Human Computer Interaction) 

e ER num único processo, orientado às tomadas de decisão. [15] 

Os 16 REDT estão alinhados em quatro níveis, cada nível corresponde a uma visão especifica do 

sistema, tarefa, domínio, interação e sistema. 

Os REDTs comportam tipos de decisão como: decisões sobre as responsabilidades do sistema (o 

que comporta e não comporta), a informação do domínio necessária para a tarefa, a arquitetura 

aplicacional (as várias componentes do sistema e a forma como as mesmas se relacionam podem 

interferir com a qualidade do sistema na forma de performance), decisões de estrutura do user interface 

ou mesmo decisões sobre diálogos e interações que permitem uma decisão informada sobre os 

requisitos de um sistema. A Tabela 2 apresenta exemplos identificados pelos autores relativamente à 

classificação de requisitos utilizando o modelo desenvolvido. 

 

Tabela 2: Classificação de requisitos utilizando o modelo REDT 

 

 

Nesta abordagem, cada nível corresponde a uma visão específica do sistema e o seu contexto num 

nível específico de detalhe. As decisões de um nível dependem das decisões dos níveis anteriores, 

decisões de um determinado nível só devem ser feitas depois de todas as decisões do nível anterior 

terem sido determinadas.  
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Ou seja, se as decisões de níveis inferiores forem feitas sem ter em consideração as decisões de 

nível mais elevado, o sistema pode não suportar adequadamente as tarefas dos utilizadores. As tarefas 

são por isso um pré-requisito indispensável para iniciar o processo de definição de requisitos. 

Pode considerar-se a abordagem feitas pelos autores [15] bastante interessante, pois embora 

noutras abordagens semelhantes o processo seja iniciado pelos objetivos, o suporte por tarefas acaba 

por ser mais importante, o sistema só será aceite se os utilizadores se conseguirem realizar as suas 

tarefas, sendo por isso mais fácil de identificar e validar tarefas do que objetivos. Os métodos de 

identificação de tarefas e de interação com o utilizador e o HCI podem ser um bom contributo para a 

engenharia de requisitos. 

 

Após a análise pode-se considerar que ainda há uma explicita inconsistência entre esquemas de 

classificação que pode ser justificada pela complexidade de compreensão, identificação e 

conhecimento do âmbito de um RNF. 

2.1.2 Estruturas de representação de requisitos 
 

 

Considerando a classificação de requisitos um processo de definição dos atributos e tipificação do 

requisito a sua representação considerando a arquitetura de um sistema, é de uma enorme importância. 

 Globalmente a representação dos RNF faz-se tendencialmente por meio de frases descritivas 

(informação textual e informal) e separadamente dos RF, no entanto há estruturas, mais ou menos 

formais, que procuram orientar as boas práticas para a representação de requisitos não funcionais.  

 

Standard IEEE 830: É  um guia de práticas recomendadas para especificação de requisitos de 

software, define modelo de documento para especificação de requisitos (gestão dos requisitos: 

organização, apresentação e modificação) onde também aborda condições para incorporar conceitos 

operacionais, restrições e configurações do projeto de especificação de requisitos. O guia fornece 

orientação relativamente a características e qualidades necessárias aos requisitos, no individual e no 

seu conjunto. Os RNF são caracterizados de forma a serem especificados numa estrutura própria, 

separados dos restantes requisitos [16]. 

 

SADT (Structured analysis and design technique):   é uma metodologia da ER para descrever 

sistemas através de hierarquias de funções, utiliza dois tipos de diagramas: modelos de atividade e 

modelos de dados. Os diagramas representam um desenho para o software, a notação para 

documentação utiliza caixas para a representação de entidades e atividades e setas para 

relacionamentos entre as caixas. A relação entre caixas e as setas tem uma associação (informal) 

semântica [17].   

A Figura 5 apresenta a notação comum utilizada no SADT. O SADT usa a abordagem tradicional "de 

cima para baixo" para a modelação hierárquica de funções. O processo começa com a especificação 



15 

de alto nível, ao nível superior do diagrama que é posteriormente decomposto em detalhes adicionais, 

em várias etapas, até que o nível de detalhe pretendido seja conseguido. 

 

Figura 5: Notação comum utilizada no SADT [17] 

 

Nesta metodologia uma definição de requisitos deve responder a três tipos de perguntas: por que 

um sistema é necessário (análise de contexto), quais recursos do sistema servirão para satisfazer este 

contexto (RF) e como o sistema deve ser construído (RNF). [13] 

 

KAOS: metodologia que apresenta verificação mais formal para a estruturação de requisitos, é uma 

abordagem de requisitos orientada a objetivos. O modelo KAOS inclui objetivos, requisitos no sistema 

de informação (funcionais como não funcionais), que inclui instancias que podem ser:  expectativas 

sobre o meio ambiente do sistema, conflitos entre objetivos, obstáculos, entidades, agentes (o 

comportamento que estes devem ter para alcançar ou manter os requisitos para os quais são 

responsáveis) o domínio do problema, em termos de conceitos de domínio e relacionamentos sobre 

esses conceitos. Ou seja, agrega visualizações complementares e inter-relacionadas no sistema [13].  

A Figura 6 apresenta os principais conceitos que podem ser encontrados nesta metodologia. 
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Figura 6: Metodologia KAOS: principais conceitos utilizados [18] 

 

SIG (Gráficos de Interdependência de Softgoals): estrutura utilizada na NFR Framework, na qual 

é utilizada uma estrutura gráfica de representação de requisitos a fim de decompor softgoals até 

alcançar a satisfação/solução do problema [19].  

A estrutura SIG mostra como as várias decisões são racionalizadas desenvolvendo o objetivo do 

RNF em hierarquias, através de m processo da refinação do requisito estabelecendo relações:  

• Relação AND - O objetivo da raiz é satisfatório se todos os seus dependentes forem 

satisfatórios; 

• Relação OR - O objetivo da raiz é satisfatório se, pelo menos, um dos seus dependentes for 

satisfatório. 

A natureza dos RNF é compreendida como um “não comportamento” do sistema, mas sim como 

características ou restrições sobre as quais o sistema vai funcionar. Fornecem informações/dados 

importantes sobre possíveis problemas/conflitos de adaptação e integração do sistema, incluindo 

restrições na arquitetura (compatibilidade, portabilidade e interoperabilidade) e no próprio projeto (custo 

e tempo). [13] A Figura 7 apresenta um gráfico SIG com interdependências entre Softgoals. 
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Figura 7: SIG – Interdependências entre Softgoals 

 

NFR Assistant: é uma estrutura, uma ferramenta para o tratamento dos requisitos de qualidade 

durante o processo de desenvolvimento de um sistema [20]. 

A ferramenta é orientada pela NFR Framework, trata os RNF como objetivos a serem abordados no 

processo de desenvolvimento, definindo métodos de definição de objetivos endereçando-os por 

classes. Os autores consideram que dessa forma todo o processo de tomada de decisão é mais 

coerente, explicável e orientado a objetivos. 

NFR Assistant fornece suporte para: 

• Refinar objetivos iniciais de alto nível para objetivos concretos 

• Identificar a necessidade de trade-offs; 

• Avaliar e escolher entre alternativas; 

• Registo de argumentos contra ou a favor de determinadas decisões e trade-offs; 

• Deteta e corrige omissões, ambiguidades, conflitos e redundâncias. 

 

A Figura 8 apresenta o processo de decomposição de um objetivo de um RNF em sub-objetivos menos 

ambíguos. 
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Figura 8: Decomposição de objetivos (goals) de requisitos não funcionais 

 

O NFR Assistant interage com as equipas de desenvolvimento através de uma interface gráfica, um 

guião durante todo o processo de decisão que permite à equipa de desenvolvimento uma abordagem 

orientada ao objetivo. O NFR Assistant apenas realça os aspetos relevantes para o foco atual do 

programador mantendo-o focado. 

A partir do artigo [20] é possível analisar um exemplo da aplicabilidade do Assistant no processo de 

desenvolvimento de um sistema de cartão de crédito. O processo incorpora a refinação dos objetivos 

(RNF) em sub-objetivos menos ambíguos, a definição de alternativas e técnicas de apuramento de 

requisitos mais atómicos bem como a gestão de trade-offs. 

Os autores consideram que a utilização do Assistant foi bem-sucedido na medida em permitiu-lhes 

representar conceitos e métodos relevantes para os RNF oferecendo um corpo de vocabulário capaz 

de captar um vasto numero de conceitos específicos dos RNF, de orientar decisões e detetar defeitos. 

No artigo os autores identificam que outros estudos na área têm trabalhado a framework nas áreas de 

segurança, performance, usabilidade e custo, no entanto, estas ilustrações foram realizadas através 

da analise de documentação fornecida pelas organizações, no entanto nenhum deles trabalhou junto 

das equipas de desenvolvimento das organizações. 

Na conclusão do artigo é reconhecido que seria necessária uma maior abrangência de estudos e 

aplicabilidades, conhecimentos adicionais para avaliar a estabilidade da framework (vários domínios, 

sistemas mais complexos ou projetos a mais lingo prazo), validando a possibilidade da sua 

aplicabilidade garantir menos trabalho, menor necessidade de redefinição dos sistemas desenvolvidos 

bem como reduzir tempo e custo de desenvolvimento. 
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A partir desta abordagem foi possível percecionar  a importância a utilização da framework ao ajudar 

e apoiar nas tomas de decisão que fazem parte de um projeto de desenvolvimento de software. Bem 

como, são observadas as mais-valias da exploração de todo o argumento da construção de respostas, 

a avaliação de dependências entre softgoals, as razões, as decisões e a exploração de alternativas, 

não esquecendo a fragmentação e subclassificações. 

No entanto é questionável se uma equipa de desenvolvimento conseguirá racionalizar todas as suas 

tomadas de decisões, e qual o impacto em tempo e custo que um processo detalhado definido no NFR 

Assistant terá num projeto. Os autores enfatizam a este processo apenas para os requisitos de 

qualidade, o que poderá fragilizar o processo de especificação de requisitos na medida em que a 

separação de tratamento de RNF dos RF pode comprometer a visão global do sistema e a perceção 

de dependências entre requisitos funcionais e não funcionais. 

 

Num contexto mais especifico da investigação, apresentamos uma outra abordagem para a 

estruturação de requisitos que não incide nos RNF como um todo, mas especifica uma proposta para 

a especificação de requisitos de usabilidade.  

Common Industry Specification for Usability - Requirements (CISU-R), que será de novo 

abordado na secção 2.3, estabelece padrões para especificar requisitos de usabilidade, que incluem 

três tipos de informações: o contexto de uso, critérios de desempenho e satisfação, métodos e 

contextos de teste [21]. 

O CISU-R fornece uma estrutura de requisitos para ajudar os atores envolvidos no processo de 

desenvolvimento de um software, a documentar requisitos no contexto de uso de um produto, incluindo 

definições dos ambientes técnicos, físicos e sociais esperados, grupos de utilizadores, metas de uso 

do produto e cenários de uso. Esta abordagem permite a definição de requisitos de usabilidade em 

pormenor e eficácia suficiente para a conceção e desenvolvimento de produtos. 

Conforme a Figura 9 apresenta, a abordagem CISU-R permite a definição de requisitos a três níveis. 

 

Figura 9: Informação incluída nos requisitos em cada nível de detalhe 
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O primeiro nível descreve o contexto de uso do produto e define critérios de uso e métodos de 

avaliação do sucesso do produto. 

O segundo nível define informações mais detalhadas sobre os critérios de desempenho e satisfação 

do produto, especifica os critérios a serem utilizados e identifica os valores que pretendem atingir. Neste 

nível, os requisitos também especificam os métodos de avaliação, incluindo uma descrição de como o 

teste será conduzido. 

No terceiro nível completa o processo de especificação com o protocolo do método de testes de 

usabilidade. 

Os três níveis de conformidade permitem que os requisitos sejam escritos com um nível de detalhe 

apropriado para cada produto e processo de desenvolvimento. 

Cada um desses níveis baseia-se nos níveis anteriores, permitindo que os requisitos sejam 

especificados iterativamente, adicionando informações adicionais à medida que os requisitos atingem 

o próximo nível de conformidade. Um processo interativo em que os detalhes da especificação vão 

sendo adicionados ao longo do processo de design e desenvolvimento do produto. 

 

2.2 RSLingo 

A abordagem do RSLingo enquanto abordagem para especificação e representação de requisitos 

foi utilizada nesta investigação, nesse sentido é lhe dedicada uma secção própria. 

O RSLingo é uma abordagem para a especificação formal de requisitos de software que utiliza 

técnicas de processamento de linguagem natural para traduzir requisitos informais numa representação 

mais rigorosa através de uma linguagem especifica da engenharia de requisitos. [22] 

RSLingo ocorre do jogo de palavras "RSL" e "Lingo". RSL (Requirements Specification Language), 

compreende a finalidade de expressar formalmente os requisitos, e Lingo expressa as suas raízes em 

linguagem natural. A linguagem que serve de propósito é a RSL-IL (IL significa Intermediate Language). 

Na abordagem mais atual a linguagem passou a ser denominada RSL. 

A linguagem natural é a base dos padrões linguísticos usados no processo de extração de 

informação que automatiza a análise linguística da especificação de requisitos, escrita em linguagem 

natural, a linguagem que codifica esses padrões linguísticos é a RSL-PL (Pattern Language). 

Esses padrões linguísticos são usados por técnicas de Natural Language Patterns (NPL) que que 

quando combinadas com recursos linguísticos de uso geral permitem a extração de informações das 

representações textuais dos requisitos que é posteriormente transformada de RSL-PL em RSL-IL 

permitindo assim a geração automática de artefactos para as fases subsequentes do desenvolvimento 

do software, esse processo é exemplificado na Figura 10. 
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Figura 10: Fase de definição do RSLingo ao nível do processo. Fonte: [6] 

 

A linguagem RSL é expressa numa arquitetura bidimensional que suporta múltiplas visões, baseada 

em dois níveis de abstração (negócio e sistema) e várias preocupações da Engenharia de Requisitos 

(ER) (contexto, estrutura ativa, comportamento, estrutura passiva e requisitos) conforme a Tabela 3 

apresenta. O RSL inclui construções logicamente organizadas em visões de acordo com as 

preocupações da ER que abordam. Essas construções são definidas como padrões linguísticos e são 

representadas textualmente por vários estilos linguísticos [23]. 

 

Tabela 3: Classificação de pontos de vistas do RSL: Níveis de abstração vs Preocupações especificas da ER   

 

 

É nessa dimensão modelar e de grande abrangência de contextos que o RSLingo suporta várias 

tipificações de requisitos que suportam toda a especificação de um sistema de software, considerando 

também a especificação de RNF. A especificação de RNF entra no nível mais detalhado da 

especificação de requisitos, sendo capaz de detalhar sistemas e ligações mais complexas. No RSLingo 

os requisitos não funcionais são apresentados como os atributos de qualidade como usabilidade, 

privacidade, segurança, desempenho e portabilidade.  
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Esta abordagem permite a especificação de requisitos funcionais e não funcionais no mesmo modelo 

de especificação de requisitos garantindo o correto mapeamento de relações entre os vários atributos. 

A possibilidade de definir e representar requisitos (e informações co-relacionadas) em diferentes 

níveis de abstração permite uma abordagem mais rica e flexível [24].  

Por um lado, o nível de negócio abrange o contexto do negócio, as principais stakeholders, glossário 

de termos com significado no negócio, os processos, eventos e fluxos de informação do negócio. Por 

outro lado, o nível do sistema permite a descrição dos requisitos na perspetiva do sistema baseado em 

vários estilos disponíveis, tais como, objetivos do sistema, requisitos de qualidade, requisitos 

funcionais, restrições, casos de uso e user-stories.  

Além disso, a RSL permite estabelecer mapeamentos entre todos esses tipos de requisitos, por 

exemplo, permite estabelecer relações entre os stakeholders do negócio e os atores do sistema, ou 

entre os objetivos do negócio e os requisitos do sistema. 

A proposta do RSLingo permite a especificação de requisitos numa linguagem natural (compreendida 

pelos vários atores no processo de especificação, como stakeholders e equipas de desenvolvimento) 

que é depois mapeada para uma linguagem formal. Essa fase do processo permite qua as 

especificações processadas por computador tenham uma verificação automática de alguns critérios de 

qualidade de requisitos, tais como clareza, consistência e integridade. [25] 

O facto desta abordagem ter por base especificações textuais, permite uma maior rapidez na sua 

escrita e permite também uma melhor compreensão que outras abordagens, também usadas na 

modelação de requisitos. 

 

2.3 Classificação de atributos de usabilidade 

Os RNF são referidos por vários autores por diferentes tipologias, como por exemplo: objetivos a 

atingir (Goal-Oriented Requirements Engineering), critérios de qualidade (ISO/IEC 25010) ou como 

classe na definição de requisitos [8]. 

No artigo Usability Meanings and Interpretations in ISO Standards os autores referem que a definição 

e as propriedades de usabilidade não são absolutas em termos de interpretação, variando em função 

do público alvo do produto de software: um gestor, um programador de software ou o utilizador final 

têm diferentes interpretações sobre o que é a usabilidade de um produto [26]. 

Por exemplo, para um gestor a usabilidade é uma característica diferenciadora na seleção de um 

produto de software na medida em que influencia diretamente a capacidade de aprendizagem e 

produtividade da sua equipa. Por sua vez, para um programador de software, a usabilidade pode 

representar atributos internos de um sistema que devem ser introduzidos no processo de 

desenvolvimento, aferindo problemas com a qualidade do design ou questões de manutenção de 

documentação. Por fim, para o utilizador final do produto de software, a usabilidade é determinante 

para que possa realizar as suas tarefas de forma rápida e eficiente, aumentando o seu desempenho. 
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Esta visão promove a ideia de que a usabilidade não pode ser definida num sentido absoluto, mas 

sim num conjunto de referências e contextos, a partir deles é possível encontrar o conceito de 

usabilidade com maior formalismo, associando os seus atributos a um contexto, utilizador, e metas 

concretas a atingir. 

Para a construção da definição de usabilidade e dos seus respetivos atributos, esta investigação 

aprofundou o estudo para a construção de um modelo comparativo entre vários autores e normas 

publicadas, como a Tabela 4 apresenta. 

 

Tabela 4: Tabela comparativa de atributos de usabilidade 

 

Da análise realizada, pode ser concluído que embora exista um consenso sobre o termo usabilidade, 

há abordagens distintas relativamente aos seus atributos, muitas dessas diferenças são resultado da 

análise que os autores fazem de como medir a usabilidade. 

ISO/IEC 25010: é uma norma disponibilizada em 2011 para qualidade de produto de software. Define 

modelos de avaliação da qualidade de software e sistemas. Substituiu a Norma ISO/IEC 9126, já 

referida anteriormente e que será analisada com mais detalhe no capitulo 3 [8].  

Nesta investigação realizamos as seguintes associações relativamente a atributos definidos nesta 

norma: a classificação do atributo “Erros” é aferida a partir da sub-caracterisica de usabilidade, “user 

error protection”, descrito como “degree to which a system protects users against making errors”. 

O atributo “Satisfaction” foi aferido da seguinte sub-caracteristica de usabilidade “user interface 

aesthetic” descrito como: “degree to which a user interface enables pleasing and satisfying interaction 

for the user”. 

 

A ISO 9241-11: fornece a definição de usabilidade mais utilizada em padrões ergonômicos. A 

usabilidade é definida como: a extensão em que um produto pode ser usado por utilizadores 

especificados para atingir os objetivos especificados com eficácia. Esta norma será analisada com mais 

detalhe no capitulo 3 [27]. 

 

ISO/IEC 25010:2011 ISSO-9241-11 Nielsen Schackel CISU-R

Learnability X X X

Effectivness X X X

Memorability X

Errors X X

Efficiency X X X

Operability X

Understandability X

Flexibility X

Satisfaction X X X X

Attractiveness X X

Attitude

Accessibility X
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Nielsen caracteriza a usabilidade como: “Usability is a quality attribute that assesses how easy user 

interfaces are to use. The word "usability" also refers to methods for improving ease-of-use during the 

design process.” [28] 

O autor identifica cinco atributos de qualidade que definem a usabilidade: eficácia (utilização eficaz, 

quanto é que o sistema é bom a produzir o resultado esperado, eficiência (utilização eficiente, rápido), 

segurança (seguro de usar, evita situações indesejadas, prevenir erros), utilidade (quantidade de 

funcionalidade correta oferecida), aprendizagem (fácil de aprender) e memorização (fácil de lembrar 

como se usa). 

 

Shackel: coloca a avaliação de usabilidade na aceitação do produto pelo utilizador no seu contexto, 

a correspondência do produto entre as necessidades do utilizador, as funcionalidades apresentadas e 

a capacidade dos utilizadores as utilizarem, o conceito de “user friendly”. Considera duas dimensões a 

usabilidade como propriedade do sistema: a perceção subjetiva, a avaliação dos utilizadores quanto à 

sua relação com o sistema num contexto e a perceção objetiva, que é a interação em si [29]. 

 

Common Industry Specification for Usability - Requirements (CISU-R): [21]pretende ajudar os 

profissionais de usabilidade, gestores de produto, e outros, que trabalham na conceção e 

desenvolvimento de produtos a criar requisitos de usabilidade.  

Esta orientação define padrões para especificar requisitos de usabilidade. Inclui informação sobre:  

contexto de utilização (os utilizadores pretendidos, os seus objetivos e tarefas, o equipamento 

associado e o ambiente físico e social em que o produto pode ser utilizado); critérios de desempenho 

e satisfação (medidas de usabilidade para o produto), métodos e contextos de teste (métodos a utilizar 

para testar se os requisitos de usabilidade foram cumpridos e o contexto em que os testes serão feitos). 

No CISU-R a definição de usabilidade é construída através de um conjunto de normas consistentes 

com a definição de atributos de usabilidade definidos na ISO 9241-11: eficácia, eficiência e satisfação 

num contexto específico de uso. 

ISO/IEC 9126-1 (substituída posteriormente pela ISO/IEC 25010:2011.) especifica a usabilidade 

como o resultado de uma interação, medida através do desempenho e satisfação do utilizador. A 

usabilidade é descrita como um objetivo de qualidade de alto nível, em que a experiencia do utilizador, 

a “qualidade de uso” é determinada não apenas pelo interface do sistema, mas também na medida em 

que uma determinada funcionalidade suporta as tarefas do utilizador, bem como por RNF, como 

desempenho, e confiabilidade do software. 

Pode concluir-se que existe um consenso sobre o termo usabilidade, embora existam abordagens 

distintas relativamente aos atributos e na forma como a mesma pode ser medida. Alguns atributos, 

como “learnability” ou “memorability” podem ser considerados o mesmo atributo, mas com nomes 

distintos.  A definição de “erro” concebida pela ISO/IEC 25010:2011, como parte da eficiência, é distinta 

da conceção de “erro” de Nielsen. 

Outro fator interessante é que na definição dos atributos da usabilidade é comum o esforço na 

definição de atributos que podem ser medidos para definição da usabilidade. 
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Tendo em conta esse fator e considerando a importância da usabilidade como requisito de um 

sistema, torna-se importante a definição de metodologias de avaliação do seu sucesso. 

 

Heurísticas de Nielsen [28] partiu de vários conjuntos de problemas de usabilidade existentes, 

levantados em vários projetos, e propõe um conjunto de dez heurísticas de usabilidade para que seja 

mais fácil perceber e avaliar problemas de usabilidade: 

• Tornar estado do sistema visível; 

• Falar a linguagem do utilizador; 

• Utilizador controla e exerce o livre-arbítrio; 

• Consciência e adesão a normas; 

• Evitar erros; 

• Reconhecimento em vez da lembrança; 

• Flexibilidade e eficiência; 

• Desenho do ecrã estático e minimalista; 

• Ajudar o utilizador a reconhecer, diagnosticar e recuperar dos erros; 

• Dar ajuda e documentação. 

O trabalho de Nielsen na avaliação da usabilidade procura reconhecer a importância da usabilidade 

e como a mesma pode ser melhorada [28]. 

O autor considera a avaliação heurística um método básico da engenharia de usabilidade. No 

método de avaliação são detalhadas algumas componentes da avaliação heurística como a dupla 

avaliação dos utilizadores (primeiro concentrados no fluxo e depois nos elementos individuais), os 

avaliadores consideram uma check-list de heurísticas de usabilidade básicas, os resultados são 

validados a partir de 3 a 5 avaliadores. 

Esta conclusão foi fundamentada por Nielsen e Molich que consideram que as avaliações heurísticas 

são a melhor forma de avaliar uma interface (comparando com avaliações computorizadas ou análises 

formais), no estudo realizado a partir de várias experiencias de analise de interfaces por não 

especialistas em usabilidade tentaram perceber o melhor contexto para avaliação das heurísticas. Para 

além do numero de testers necessários enfatizam também que há melhores resultados em avaliações 

individuais e não em grupo, uma das outras conclusões do artigo é que os avaliadores embora 

encontrem problemas, não geram soluções para os mesmos, ou seja, não geram avanços para o 

projeto avaliado [30]. 

No decorrer desta investigação foi possível observar que há uma maior relevância sobre estudos 

sobre a usabilidade que se focam na definição e validação de ferramentas e técnicas de avaliação de 

usabilidade (testes de usabilidade, inspeção de usabilidade, avaliação de usabilidade, questionários). 
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2.4 Inclusão da usabilidade no processo de 

desenvolvimento do produto 

A introdução da usabilidade nas organizações pode não ser simples, um dos pontos chave passa 

pela compreensão e devido reconhecimento por parte da área de gestão da organização dos benefícios 

da introdução dos princípios de usabilidade bem cedo no projeto de desenvolvimento, frisando a mais 

valia da usabilidade em termos de custo\benefício [3]. 

O longo de todo este processo de investigação, foi possível identificar a crescente importância que 

a usabilidade está a ter na industria do software e consequentemente com a engenharia de requisitos. 

A aproximação de engenharia de requisitos e a usabilidade é abordada por Paech, e Kohler [15], os 

autores defendem a interação entre a Engenharia de Software e o Human-Computer Interaction (HCI) 

através da integração da engenharia de usabilidade e engenharia de requisitos. 

Ou seja, uma interação entre o HCI como conceção, avaliação e implementação de sistemas de 

computação para uso humano e as tarefas de definição, especificação, negociação e validação 

incorporadas pela engenharia de requisitos (ER).  

Na analise comparativa entre as duas ciências, os autores identificam a problemática da 

interpretação pelos engenheiros das atividades de HCI, uma vez que as consideram como atividades 

posteriores ao projeto de desenvolvimento (testes), esse principio cria problemas na definição de 

requisitos, uma vez que algumas considerações tidas pelo HCI podem ter impacto na funcionalidade 

do sistema. Na opinião dos autores as problemáticas da usabilidade deviam ser um pré-requisito no 

processo de desenvolvimento. 

No artigo “Software Architecture Analysis of Usability”, os autores indicam que a usabilidade é cada 

vez mais reconhecida como um aspeto importante durante o desenvolvimento do software, no entanto, 

muitos produtos de software bem conhecidos sofrem de problemas de usabilidade [4]. 

Muitos desses problemas não podem ser corrigidos sem grandes mudanças na arquitetura de 

software desses produtos. Este é um problema para o desenvolvimento de software porque é muito 

caro garantir um nível particular de usabilidade após o sistema ter sido implementado.  

No artigo os autores apresentam referencias a estudos que confirmam que uma parte significativa 

dos custos de manutenção dos sistemas de software são gastos para corrigir problemas de usabilidade. 

Estes custos elevados podem ser explicados porque alguns requisitos de usabilidade não são 

descobertos até à implementação do software.  

A mesma ideia é defendida no artigo “Early-stage software design for usability”, Golden identifica que 

há falhas que aumentam o custo de implementação do projeto quando são identificadas e corrigidas 

após o produto estar concluído. O autor reforça a ideia de que é necessário comunicar melhor os 

requisitos de usabilidade software para encontrar entendimento entre o que os analistas funcionais e 

os especialistas de UI (User Interface) especificam e o que os programadores desenvolvem.  Muitas 

vezes as funcionalidades não são implementadas conforme especificado, ou são desenvolvidas sem 

que sejam interpretadas as ramificações arquitetónicas dos requisitos de usabilidade [31]. 
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As regras de usabilidade fornecidas pelas heurísticas e padrões de design de UI são insuficientes 

para fornecer aos programadores a informação que eles precisam para implementar de forma completa 

e corretamente as características e usabilidade no produto. 

 Nesse sentido o autor propõe Usability-Supporting Architectural Patterns (USAPs) que são 

apresentados como facilitadores entre os designers de UI e os engenheiros de software, incorporam 

os conceitos de usabilidade em modelos que podem ser usados no processo de desenvolvimento e 

orientam a ação dos programadores. 

O autor defende que incorporar preocupações de usabilidade sensíveis à arquitetura durante a fase 

de design de arquitetura é uma win-win para programadores e utilizadores. 

Estes princípios vêm reforçar o objetivo desta investigação, na procura de uma melhor solução para 

a especificação de requisitos de usabilidade.  
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3 Usabilidade: características e 
padrões 

O conceito de usabilidade deriva do termo “user friendly”, expressão usada para descrever sistemas 

informáticos que são projetados para serem simples de usar por utilizadores não treinados, uma 

evidente auto-interação entre o utilizador e computador. [32] 

No entanto, o estudo realizado no capitulo 2 demonstrou que há várias propostas de definição e 

caracterização da usabilidade, não existindo uma definição amplamente aceite. Considerando esse 

principio, no ponto 3.1, clarificamos a classificação de usabilidade considerada neste projeto de 

investigação como sendo a mais adequada para este contexto. 

No sentido se concretizar a usabilidade em termos mais objetivos e mensuráveis, no ponto 3.2, é 

apresentada, uma lista de padrões de usabilidade, baseada em vários estudos encontrados na 

literatura, que resumem preocupações comuns relativas a propriedades do software com impacto direto 

na usabilidade.  

3.1 Taxonomia para requisitos de usabilidade 

É relevante para esta investigação a definição da usabilidade como conceito aplicável a requisitos 

de um software. As normas ISO (International Organization for Standardization), ISO 9241-210:2010 e 

a ISO/IEC 25010 são dois importantes standards relacionados com a usabilidade. 

A ISO e a IEC (International Electrotechnical Commission) constituem o sistema especializado para 

a normalização a nível mundial. Os órgãos nacionais que são membros da ISO ou da IEC participam 

no desenvolvimento das Normas Internacionais por meio de comitês técnicos estabelecidos pela 

respetiva organização para tratar de determinados campos da atividade técnica.  Os Comitês Técnicos 

ISO e IEC colaboram em áreas de interesse mútuo. Outras organizações internacionais, 

governamentais e não governamentais, em ligação com a ISO e a IEC, também participam nos 

trabalhos. No campo da tecnologia da informação, a ISO e a IEC estabeleceram um comitê técnico 

conjunto, o ISO / IEC JTC 1. 

A ISO 9241:201:2010 “Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design 

for interactive systems” fornece requisitos e recomendações para princípios e atividades de design 

centradas no ser humano, destinando-se a profissionais na área de design e de gestão de projetos que 

desenvolvem sistemas de software interativo. Preocupa-se na forma como componentes de hardware 

e software podem melhorar a interação com o ser humano [27] 
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A norma aborda questões técnicas, humanas e de ergonomia que permitam aos vários profissionais 

na área compreenderem a importância e relevância dessas questões na visão do processo de 

desenvolvimento de software, numa visão global, sistema e fator humano. 

A usabilidade é definida na norma 9241:201:2010 como a medida em que um sistema, produto ou 

serviço, pode ser utilizado por utilizadores específicos, para alcançar objetivos específicos com 

eficiência (objetivos iniciais versus resultado final de uma interação), eficácia (quantidade de esforços 

e recursos necessários para atingir um determinado objetivo) e satisfação (nível de conforto que um 

utilizador sente ao utilizar a interface), num particular contexto de uso. 

A norma ISO/IEC 25010:2011 - Software product Quality Requirements and Evaluation é uma parte 

da série SQuaRE – Sofware product Quality Requirements and Evaluation (Requisitos de Qualidade e 

Avaliação de Produtos de Software) de normas que consiste nos seguintes departamentos [8]: 

• Gestão da Qualidade (ISO / IEC 2500n), 

• Modelo de Qualidade (ISO / IEC 2501n), 

• Medição de Qualidade (ISO / IEC 2502n), 

• Requisitos de Qualidade (ISO / IEC 2503n), 

• Avaliação da Qualidade (ISO / IEC 2504n), 

• Extensão SQuaRE (ISO / IEC 25050 - ISO / IEC 25099) 

A norma SQuaRE trata três tipos de qualidade (em uso, externa e interna), visto que cada uma delas 

é específica para uma determinada situação: 

• Qualidade em uso: está relacionada a utilização por parte de utilizadores. Pode variar de acordo 

o hardware utilizado, formação\treino do utilizador, as tarefas que serão realizadas, entre outras; 

• Qualidade externa: está relacionada com a da qualidade do funcionamento do software (na 

execução). 

• Qualidade interna: é levada em consideração a arquitetura interna do software, como por 

exemplo a organização do código. 

A ISO/IEC 25010 define standards para: 

• o modelo de qualidade em uso, composto por cinco características (algumas das quais 

subdivididas em sub-características): eficácia, eficiência, satisfação, proteção contra o erro e 

adequação ao contexto.  Estas características estão relacionadas com o resultado da interação, 

quando um produto é usado num determinado contexto de uso.  Este modelo de sistema é 

aplicável ao sistema completo, incluindo sistemas informáticos em uso e produtos de software 

em uso. 

• o modelo de qualidade de produto, composto por oito características (que são subdivididas 

em sub-características de qualidade que apresentam regras para medir se a qualidade foi 

alcançada): adequação funcional, eficiência de performance, compatibilidade, usabilidade, 

confiabilidade, segurança e manutenibilidade. Estas características estão relacionadas com 

propriedades estáticas de software e propriedades dinâmicas do sistema informático. O modelo 

é aplicável tanto aos sistemas informáticos como aos produtos de software. 
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Considerando a análise realizada a ambas as normas e validação de outros estudos comparativos, 

a definição e caracterização da usabilidade da norma ISO/IEC 2510:2011, no modelo de qualidade de 

produto, foi considerada como a forma mais objetiva e relevante, neste contexto de investigação, 

quanto à identificação das características de usabilidade de um produto de software [33] [34].  

Ao descrever um modelo de qualidade de um produto de software, numa abordagem orientada ao 

produto, fornece uma estrutura mais abrangente relativamente a propriedades estáticas do software e 

propriedades dinâmicas de um sistema informático.   

Esta definição é distinta da caracterização realizada pela ISO 9241:201:2010 que se foca 

principalmente em preocupações e características de usabilidade centradas na perceção do utilizador 

quanto à qualidade do software e à sua avaliação num determinado contexto de uso, para atingir 

determinados objetivos.  

A ISO/IEC 2510:2011, caracteriza a usabilidade como uma característica que que representa o grau 

de facilidade na utilização do produto de software: “degree to which a product or system can be used 

by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use”. A usabilidade é decomposta nas seguintes sub-características identificadas na tabela 

5. 

Tabela 5: Sub-características de usabilidade definidas na norma ISO/IEC 2510:2011 

Sub-característica Descrição 

Adequação 

[Appropriateness 

recognizability] 

Grau em que os utilizadores podem reconhecer se um produto ou sistema é 

apropriado para as suas necessidades.  

A reconhecibilidade de adequação dependerá da capacidade de reconhecer a 

adequação das funções do produto ou do sistema a partir de impressões iniciais 

do produto ou sistema e / ou qualquer documentação associada.  

As informações fornecidas pelo produto ou sistema podem incluir 

demonstrações, tutoriais, documentação ou, para um site, as informações na 

página inicial. 

Capacidade de 

aprendizagem 

[Leranability] 

Grau em que um produto ou sistema pode ser usado por utilizadores 

específicos para alcançar objetivos específicos, aprender a usar o produto ou 

sistema com eficácia, eficiência, liberdade de risco e satisfação no contexto 

específico de uso 

Operabilidade 

[Operability] 

Grau em que um produto ou sistema possui atributos que facilitam a operação e 

controle, identifica a capacidade em que o utilizador é capaz de cumprir com 

determinada tarefa (capacidade de tolerância ao erro, o sistema estar em 

conformidade com o que os utilizadores esperam dele). 

Proteção contra erro dos 

utilizadores 

[User error protection] 

Grau em que um sistema protege os utilizadores contra erros. 

Estética da interface do 

utilizador 

[User interface aesthetics] 

Grau em que o interface do utilizador permite uma interação agradável e 

satisfatória para ele. Propriedades do produto ou sistema que aumentam o 

prazer e a satisfação do utilizador como o uso de cores e a natureza do design 

gráfico. 

Acessibilidade  

[Acessibility] 

Grau em que um produto ou sistema pode ser usado por pessoas com maior 

amplitude de características e recursos para alcançar um objetivo especifico 

num contexto específico de uso 
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A definição de usabilidade, bem como as características de usabilidade anteriormente identificadas, 

são conceitos basilares nesta investigação para a construção da biblioteca de requisitos de usabilidade 

reutilizáveis. 

3.2 Padrões de usabilidade 

Uma série de preocupações de usabilidade foram selecionadas a partir de literatura, incorporam 

conceitos como heurísticas [28], coleções de padrões [35] [36] [4] [37], cenários de usabilidade [5] e 

princípios de design [38]que os investigadores na área da usabilidade consideram importantes e com  

influência positiva e direta sobre a usabilidade. 

Num primeiro momento, para identificar quais as preocupações de usabilidade que devem ser 

consideradas na fase de levantamento e especificação de requisitos, esta investigação focou-se na 

análise de abordagens relativas a padrões de usabilidade que investigam a relação entre a usabilidade 

e a arquitetura de software. 

No artigo, Guidelines for Eliciting Usability Functionalities os vários atributos de usabilidade são 

decompostos no que os autores chamaram de “functional usability feature”, isto é, funcionalidades do 

software que introduzem benefícios de usabilidade relevantes. Os autores definem essas 

funcionalidades como “usability patterns”, como por exemplo: wizards, shortcuts (key and tasks), 

context-sensitive help, history logging or action for multiple objects [36]. 

Esta abordagem pretende a introdução dos “usability patterns” desde a fase inicial do 

desenvolvimento do produto, capturando em cada um dos padrões detalhe suficiente para que seja 

possível fornecer aos developers informação mais precisa para que estes possam desenvolver 

software com mais usabilidade. 

Na perspetiva dos autores esta abordagem tem várias vantagens. Por um lado, porque é 

representativo o número de requisitos de usabilidade que têm impacto na funcionalidade do software, 

tornando-se por isso importante a sua especificação detalhada desde o inicio e com relação a outros 

requisitos, de sistema e de negócio. Por outro lado, a especificação dos padrões de usabilidade permite 

introduzir conceitos já usados por disciplinas como HCI (Human–computer interaction), que promovem 

orientações de usabilidade, mas que ainda não estão alinhadas à ER (Engenharia de Requisitos) 

quanto a técnicas, vocabulário ou estratégias de desenvolvimento de software. Estas sinergias 

permitem aumentar a usabilidade do software desenvolvido, os padrões desenvolvidos numa fase 

inicial reunindo preocupações de ambas as disciplinas, podem concretizar maior custo inicial na sua 

definição, mas permitem a sua reutilização para novos desenvolvimentos ou para fases subsequentes 

no ciclo de desenvolvimento do produto. 

Um dos exemplos dados pelas autoras, [36] é o Feedback, uma das heurísticas de Nielsen, que é 

descrita da seguinte forma: “The system should always keep users informed about what is going on 

through appropriate feedback within reasonable time” [30], no entanto, a partir desta descrição não é 

fornecida informação suficiente para que esse requisito seja desenvolvido, desenhado e implementado 

com detalhe apropriado. Há vários tipos de feedback (erro, informativo), há informação distinta a ser 
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apresentada ao utilizador em cada uma dessas interações. Esses detalhes devem fazer parte de um 

padrão de especificação de cada uma dessas funcionalidades para introduzir mais formalismo e 

assertividade ao processo de desenvolvimento do software [39]. 

Alguns dos padrões de usabilidade definidos por Folmer e Bosch [40] [41] (a partir de vários tipos de 

padrões descritos na literatura) foram também considerados na nossa investigação. Os autores 

descrevem um conjunto integrado de padrões de usabilidade sensíveis à arquitetura, e que têm um 

efeito positivo sobre a usabilidade, para cada um dos padrões descrevem o seu efeito na usabilidade 

e possíveis implicações na arquitetura, um exemplo de padrão é apresentado na Figura 11.  

 

 

Figura 11: Exemplo de padrão System Feedback 

 

Os autores consideram vital a introdução da validação de preocupações de usabilidade desde a fase 

de desenho da arquitetura, e por isso propõem que a coleção de padrões de usabilidade por eles 

definida seja avaliada desde as decisões de arquitetura de software, até as avaliações heurísticas, 

avaliando as modificações a implementar para o desenvolvimento do software. Há uma chamada de 

atenção dos autores para a importância de equilibrar as otimizações da solução sobre preocupações 

de usabilidade com outras, também de qualidade, como atributos de desempenho, manutenção e 

segurança. 

Bass, John e Kates também apresentam uma abordagem para melhorar a usabilidade dos sistemas 

de software por meio de decisões de arquitetura de software. Os autores representam cada aspeto da 

usabilidade como um cenário baseado em um conjunto de estímulos e respostas. Para cada cenário, 

eles forneceram um padrão de arquitetura que implementa um determinado aspeto de usabilidade, e 
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onde também definem benéficos humanos associados a esse padrão, isso permite que as equipas de 

projeto possam avaliar a sua aplicabilidade durante a construção do sistema [5]. 

Os autores defendem a abordagem de construção de cenários com múltiplas visões e hierarquias 

(visão do engenheiro de software, visão do especialista de software, hierarquia da funcionalidade ou 

do beneficio), permite uma visão abrangente do padrão de usabilidade, sendo importante que sejam 

definidos em termos que podem ser entendidos tanto por engenheiros de software quanto por 

especialistas em usabilidade. Os especialistas em usabilidade determinam quais os aspetos de 

usabilidade que são apropriados para uma determinada tarefa ou aplicação. Os engenheiros de 

software avaliam esses aspetos da usabilidade dentro do contexto da arquitetura e como implementá-

los dentro das restrições impostas pelo projeto ou por outros requisitos (exemplo: segurança e 

disponibilidade). 

Considerando a perspetiva dos utilizadores, Welie and Trætteberg descrevem “interaction patterns 

in user interfaces”. Esses padrões focam-se em soluções para problemas comuns que os utilizadores 

finais têm na interação com o sistema. Cada padrão pretende responder a uma melhoria de usabilidade 

no sistema que deve ser mensurável em termos de indicador de utilização, como por exemplo, a taxa 

de erro, a satisfação ou a aprendizagem. Outra perspetiva endereçada pelos autores é que os padrões 

devem ser precisos (sem informação irrelevante para o contexto) e especificados a partir do problema 

do utilizador e não da solução [37]. 

Os autores caracterizam cada padrão com o problema identificado, qual o principio de usabilidade a 

que corresponde, o contexto, a solução, o racional da solução e um exemplo da sua aplicabilidade. 

Exemplo dos padrões identificados que foram identificados na nossa investigação: Grid Layout, Shield, 

Contextual Menu, Navigating between spaces, Continuous Filter e Command Area. 

Além disso, a usabilidade e o design de software são extremamente relacionados, o design de um 

bom interface requer muitas preocupações e a compreensão de múltiplos fatores, o desenvolvimento 

de um software usável inclui toda uma experiencia de utilização. Nesse sentido, os padrões de 

usabilidade devem considerar orientações de design, como assuntos visuais (cores, menus, 

características de ecrãs), que seguem princípios de design de interfaces e heurísticas de usabilidade, 

que sugerem propriedades e princípios com efeito positivo na usabilidade. 

Todos estes princípios, de padrões de usabilidade, cenários de usabilidade, princípios de design e 

heurísticas, provam ter uma influencia direta sobre a usabilidade e resultam numa lista de 

preocupações de usabilidade, que foram considerados na nossa investigação e que são apresentados 

de forma parcial na Tabela 6 e integralmente no Anexo A. 
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Tabela 6: Padrões de Usabilidade 

Padrão de 
Usabilidade 

Descrição do padrão Referência 

Ajuda em contexto O sistema deve monitorizar o que o utilizador está a fazer e 
disponibilizar informações relevantes sobre o contexto dessa 
tarefa (segmentar a ajuda disponível). O sistema dá 
orientação ao utilizador adequada ao seu perfil, aumentando 
assim a capacidade de aprendizagem a utilizadores não 
especializados. 

Bass, John e Kates 
[5]; 
Welie e Trætteberg 
[37]; 
Juristo, Moreno, 

Sanchez-Segura [36].  

Navegação entre 
espaços 

Para tarefas de preenchimento de formulários mais extensos 
e complexos o sistema deve apresentar a informação ao 
utilizador dividida em categorias, espaços separados, mas 
que permitam a fácil navegação entre eles. A informação 
deve ser agrupada em espaços separados para uma mais 
fácil perceção da informação apresentada estando 
preferencialmente agrupada por contextos semelhantes. 

Welie e Trætteberg 
[37]; 
 

Verificar recursos O sistema deve verificar se existem os recursos necessários 
antes de iniciar uma operação para que não existam erros e 
falhas inesperadas durante a execução. O utilizador deve ser 
informado das condições necessárias para realizar a tarefa e 
os recursos necessários, não estando reunidas as condições 
deve ser apresentada informação ao utilizador sobre 
condições atuais e as condições necessárias 

Bass, John e Kates 
[5]; 
Juristo, Moreno, 

Sanchez-Segura [36]. 

Indicação de 
Progresso 

O sistema deve apresentar informação sobre o estado da 
ação, duração total da ação e tempo atual do processo. Para 
tarefas longas o utilizador deve ser capaz de tomar decisões 
informadas para determinar se pretender continuar a realizar 
a tarefa enquanto o sistema completa uma operação ou se 
vai trabalhar noutra tarefa enquanto espera. 

Welie e Trætteberg 
[37]; 
Juristo, Moreno, 

Sanchez-Segura [36]. 

Alerta O utilizador pode provocar ou ser confrontado com um erro 
ou situação problemática que precisa de ser resolvida. O 
sistema deve ajudar o utilizador dando-lhe informação 
importante na apresentação do erro. Exemplo, A condição 
que desencadeou o erro, descrição detalhada da situação 
para ajudar o utilizador a tomar a decisão apropriada. As 
escolhas devem ser sempre declarativas, incluindo um verbo 
que se refere à ação desejada e não apenas SIM ou NÃO. As 
escolhas apresentadas deve ser resposta à pergunta 
despoletada pelo sistema. 

Bass, John e Kates 
[5]; 
Juristo, Moreno, 

Sanchez-Segura [36]. 

Validação de dados O utilizador deve ser orientado relativamente ao formato de 
dados a inserir no sistema e quais os dados a inserir. O 
sistema deve validar a introdução de dados do utilizador 
evitando o erro e garantir a integridade dos dados 
processados no sistema, não permitindo a introdução de 
dados com erro, evitar o texto livre. O sistema deve 
apresentar padrões tipo por default ou componentes para 
ajuda ao preenchimento, como listas de valores relógio ou 
calendário para formatos data e hora. 

Folmer e  Bosch [40] 
[41]; 
Juristo, Moreno, 

Sanchez-Segura [36]. 

Recuperar do erro Falhas de rede, falhas de energia, conflitos ou falta de 
recursos no sistema devem estar previstas de forma 
preventiva no design de interação, permitindo o utilizador 
regressar ao sistema com a sua ultima tarefa em contexto ou 
avisando o utilizador da informação que não foi gravada ou 
que foi gravada sem a sua validação. Fornecer informação 
concreta sobre como recuperar da falha no sistema 

Bass, John e Kates 
[5]; 
 

Múltiplas visões O sistema deve fornecer múltiplas visões para diferentes 
utilizadores e contextos. Disponibilizar visualizações 
específicas de dados que forneçam orientação ao utilizador. 
Por exemplo visão de consulta e visão de edição 
diferenciadas pelo acesso do utilizador ou contexto de 
consulta de informação. 

Folmer e  Bosch [40] 
[41]. 
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Vários exemplos de preocupações de usabilidade apresentadas, são enumeradas por diferentes 

autores com identificações distintas, entre eles, mas que representavam a mesma preocupação de 

usabilidade pela solução apresentada. Por exemplo, o padrão Hinting, caracterizado por Welie e 

Trætteberg [37] é semelhante ao padrão “Shortcuts (key and tasks)” descrito Juristo, Moreno e 

Sanchez-Segura [36]. Nos vários exemplos, esta investigação optou pela descrição considerada mais 

adequada e que melhor representa a preocupação de usabilidade para um software. 

Para melhor compreensão dos conceitos anteriormente identificados, a Figura 12 apresenta a 

relação entre características de usabilidade e um subconjunto dos padrões de usabilidade 

apresentados. Os padrões de usabilidade e as características de usabilidade relacionam-se num 

sentido qualitativo (a seta indica em que um padrão afeta positivamente uma característica, ou seja, 

melhora essa característica). Por exemplo, o padrão "wizard" melhora a capacidade de aprendizagem, 

orienta o utilizador numa tarefa complexa, um passo de cada vez.  

 

 

 

Figura 12: Relação entre características de usabilidade e os padrões de usabilidade 
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4 Biblioteca de requisitos de 
usabilidade  

O esforço na definição de preocupações de usabilidade (conforme introduzido no capitulo 3) permite 

continuar esta investigação no sentido de mapear todos esses conceitos para uma especificação 

rigorosa de requisitos. Conforme referido no capitulo 2, a linguagem RSL inclui construções logicamente 

organizadas em visões, de acordo com as preocupações especificas que abordam. Todas as 28 

preocupações de usabilidade anteriormente identificadas (capitulo 3), são especificadas no RSL, como 

um conjunto reutilizável de “System Goals” (SG) e “Quality Requirements” (QR). 

Na Figura 13 é possível percecionar as construções RSL utilizadas para definir a biblioteca de 

requisitos de usabilidade proposta. Os requisitos do sistema podem ser definidos como diferentes tipos, 

de acordo com a natureza dos requisitos.  

 

Figura 13: Visão geral da biblioteca de requisitos de usabilidade. 

 

O SG é o resultado para o qual o esforço é direcionado, um objetivo que deve ser alcançado, 

expressa o que é o pretendido e o contexto em que as suas motivações e racionalidades devem ser 

entendidas. Os QRs expressam a "qualidade" do sistema e definem métricas específicas a que o 

sistema deve responder para serem aceites. De forma a garantir regras consistentes de requisitos, é 

importante definir as relações entre eles. 

Library of Usability Requirements

UserStorySystemGoal

Requirement

System 

Requirement

Requirement 

Relation

QR

QR's sub-type:

Usability_AppropriatenessRecognizability, 

Usability_Learnability, Usability_Operability, 

Usability_UserErrorProtection, 

Usability_UserInterfaceAesthetics, 

Usability_Accessibility, 

[...]

QR's type: Security, Usability, [...]

type: Requires, Refines, Conflicts, [...]

Other Requirement 

Types [...]

*

*
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Por fim, as “user-stories”, que são breves descrições de funcionalidades descritas na perspetiva do 

utilizador-final do software. Focam-se sobre o porquê e como o utilizador interage com o software. Esta 

perspetiva é importante para verificar a aplicabilidade do SG e QR no contexto de uso, mas 

normalmente, não devem ser definidas como requisitos reutilizáveis. 

O RSL é suportado por algumas ferramentas, nomeadamente: RSL-Excel-Template, que permite a 

especificação de requisitos com base em um modelo do Excel; RSLingo-Studio que suporta validação 

automática RSL, bem como transformações baseadas em modelos e a ITBox que é uma plataforma 

web colaborativa para gestão de documentos de especificação de requisitos e outra documentação 

técnica [23]. 

 

4.1 Objetivos do sistema para a usabilidade 

A configuração dos vários padrões para a RSL Excel-Template foi primeiramente realizada com a 

definição de “System Goals”, como a Figura 14 apresenta. Esta visão mostra os objetivos do sistema a 

serem alcançados no âmbito da usabilidade. Esta representação permite também segmentar cada 

objetivo em vários sub-objetivos, mantendo uma visão agregada como forma de expressar as relações 

entre eles. 

Durante o processo de escrita de requisitos, a RSL Excel-Template apresenta diretrizes e uma 

estrutura gramatical para verificar determinados critérios de qualidade dos requisitos, como clareza, 

consistência e integridade. Todos os requisitos podem ser priorizados para serem gradualmente 

introduzidos no processo de desenvolvimento e podem também estar relacionados com uma fonte, um 

stakeholder, que permite a avaliação do requisito num determinado contexto de uso. 
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Figura 14: Requisitos: Objetivos do sistema no RSL 

 

4.2 Requisitos de Qualidade para a usabilidade 

A usabilidade pode depender de várias variáveis, como objetivos de uso, contextos de utilização, 

tarefas ou utilizadores. Como qualquer outro objetivo, a usabilidade pode ser detalhada de forma 

quantitativa e mensurável. Objetivos claros e concretos também fornecem critérios para testes de 

usabilidade que possam garantir não será entregue um software com defeitos ou insatisfatório. 

Para esse fim, os s.QRs do RSL, devem ser utilizados, os requisitos de usabilidade podem ser 

decompostos em vários sub-tipos, como a Figura 15 apresenta. Na abordagem RSL os sub-tipos de 

usabilidade correspondem às sub-caracteriticas de usabilidade, definidas pela ISO / IEC 25010: 201 

(identificada no capitulo 3). A Figura 16 apresenta um conjunto concreto de QRs especificados em RSL. 
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Figura 15: Requisitos de Qualidade no RSL-Excel-Template 

 

 

Figura 16: QR detalhes da implementação no RSL-Excel-Template 

 

Todos esses requisitos de usabilidade foram definidos sem nenhum sistema específico como 

contexto, foram definidas notações comuns para introduzir preocupações de usabilidade num sistema 

de software. Nesse sentido, qualquer especificação do sistema de software pode adotar esses 

requisitos de usabilidade como base comum para definir seu próprio sistema “user-friendly”. 
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5 Avaliação da investigação  
 

Os resultados desta pesquisa foram aplicados e avaliados no âmbito de uma Software House que 

atua na área da saúde. Esta Software House está integrada numa empresa multinacional de tecnologia 

e consultadoria, com um volume de negócios de 66,1 milhões de euros em 2016 e conta com 

aproximadamente 900 colaboradores, que operam a partir de 10 escritórios em 6 países: Portugal, 

Espanha, Angola, Brasil, Reino Unido e Irlanda. O seu core business é o mercado de saúde (hospitais 

e farmácias) no entanto, possui negócios representativos na área dos Serviços Financeiros, 

Telecomunicações e Administração Pública. 

Para uma avaliação completa, utilizou-se um produto de software o PAS (Patient Administration 

System), como projeto piloto de especificação de requisitos usando RSL. 

 

5.1 Diagnóstico  

 

Antecedendo à fase de implementação do projeto piloto, foi realizada uma análise inicial que 

permitisse compreender o contexto atual da Software House, relativamente aos seus principais 

desafios e o processo atual de especificação de requisitos na Software House. 

A empresa encontra-se num processo de transformação digital, que inclui não só um processo de 

conversão tecnológica, transformação do software em Oracle Forms para tecnologia HTML5 (Hypertext 

Markup Language, versão 5), como também uma transformação em termos de processos e solução. 

Pretende desenvolver o software de forma a entregar soluções mais simples, mais fáceis de utilizar, 

com melhor performance e alinhadas aos princípios da computação móvel concretizando a evolução 

para uma arquitetura orientada a serviços. 

Este projeto é paralelo ao projeto GLINTTOLOGY®|Global Language Experience que está a ser 

desenvolvido na Software House e que pretende desenvolver uma linguagem orientada/centrada no 

utilizador. O trabalho desenvolvido até agora pretendeu e, pretende, contribuir para a inclusão de uma 

nova cultura de Design, Co-Creativa e Colaborativa, entre as várias equipas e end-users, que são os 

principais triggers para a inovação do produto. Este projeto entende o processo de desenvolvimento de 

produto como naturalmente multi e trans-disciplinar 

Este projeto permitiu a definição de repositório de toda a linguagem que assina um produto da marca, 

segundo três dimensões: Layout (grelha base); Cor (cria coerência e transmite segurança nas ações) 

e Font (torna a mensagem fácil de percecionar). 
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Relativamente ao processo de especificação de requisitos e ao seu papel no ciclo de 

desenvolvimento do produto foi possível identificar o seguinte: todas as iniciativas de desenvolvimento 

de produto ou pequenas alterações de software são acompanhadas por um documento de 

especificação da necessidade (tanto em projetos em clientes, como em iniciativas de Roadmap).  

O modelo do documento está previamente definido e faz parte do modelo de gestão de qualidade da 

Software House relativamente a produto próprio. O documento de especificação é composto pelos 

seguintes capítulos: 

O documento de especificação é composto pelos seguintes capítulos: 

1. Enquadramento e Âmbito: O quê? Porquê? Para quem? 

2. Descrição funcional: descrição exaustiva do fluxo de informação e circuitos associados. 

3. Descrição e validações aplicacionais: descrição do desenvolvimento a ser efetuado no 

âmbito de cada aplicação. Deverá evidenciar não apenas as alterações a efetuar. Deverão 

ser descritas as validações que se pretendem introduzir no circuito, como sejam mensagens 

de aviso ou erro. 

4. Pressupostos funcionais: deverão ser descritas as condições funcionais que se deverão 

verificar para a disponibilização e aplicabilidade do pedido.  

5. Configurações associadas: deverão ser descritas as novas parametrizações (resultantes 

do pedido) que deverão ser passíveis de realizar, nomeadamente, listas de valores, chaves, 

etc. 

6. Caracterização gráfica: deverá incluir as maquetes associadas ao pedido. É aplicável se 

existir alguma alteração visual de programas ou documentos emitidos. 

7. Módulos/ funcionalidades a descontinuar: a preencher quando aplicável, reforçando 

sempre que esta descontinuação não poderá colocar em causa as capacidades funcionais 

e aplicacionais da solução. 

8. Pressupostos técnicos: deverão ser descritas as condições técnicas que se deverão 

verificar para a instalação do desenvolvimento, como por exemplo as versões de software 

ou outros requisitos técnicos. [A preencher pela equipa de I&D (investigação e 

desenvolvimento)]. 

9. Comentários equipa de I&D: deverão ser apresentados os comentários resultantes da 

análise da equipa de I&D, nomeadamente no que a configurações diz respeito e impactos 

das alterações, quer em termos de performance da solução, quer ao nível dos impactos no 

cliente, como sejam eventuais tempos de paragem. [A preencher pela equipa de I&D]  

10. Síntese de especificação e esforço associado: em situações de pedidos mais complexos 

e em que faça sentido serem subdivididos em tarefas, deverão ser sistematizadas as ações 

e funcionalidades a realizar e assegurar pela equipa de desenvolvimento.  Deverá 

apresentar o resumo do esforço associado ao pedido. 

O processo de construção do documento pode iniciar-se na área de consultadoria com a 

especificação do nível do negócio e é posteriormente completado\alterado pela equipa da Software 

House. O conteúdo dos documentos pode apresentar várias formas de especificação dos requisitos:  
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diagramas de casos de uso, para definir regras de negócio, tabelas de mensagens e validações, 

fluxogramas dos vários processos ou descrições textuais de cada requisito. A especificação é 

construída por analistas funcionais e\ou gestores de produto com inputs da equipa de desenvolvimento 

e de arquitetura do software.  

 De forma complementar, para a documentos são associadas: check-list de testes relativas aos 

requisitos especificados, para a equipa de Quality Assurance realizar os testes identificados, e também 

maquetes do software que a equipa de design complementa com a definição das guidelines dos ecrãs. 

Foi identificado que a Software House está em processo de adoção de metodologias AGILE, por 

isso, o documento de especificação está a ser substituído pela construção de User Stories e 

Acceptance Tests. 

Foram analisados 14 documentos de especificação produzidos no último ano na Software House no 

âmbito do projeto da transformação digital do produto PAS (produto piloto nesta investigação). Esta 

análise focou-se em dois pontos: perceber a estrutura e O vocabulário utilizado na especificação de 

requisitos. Foi possível aferir o seguinte: 

Embora a estrutura do documento seja idêntica em termos de capítulos (já anteriormente 

identificados) entre todos os documentos analisados, não há uma orientação concreta quanto a 

modelação de processos de negócio e definição de requisitos de software. Os requisitos são definidos 

em linguagem informal, elencados segundo a pertinência do discurso do analista funcional que está a 

especificar os requisitos do software. Encontramos exemplos dispares, por exemplo, na especificação 

de workflows para funcionalidades do PAS, enquanto que por um lado eram especificados processos 

de workflow descritos em texto, noutras situações comportamentos idênticos (workflows) eram 

especificados através de diagramas, esse exemplo pode ser analisado no Anexo B. 

Os documentos, analisados no âmbito desta investigação, foram construídos por elementos da 

mesma equipa, mas com backgrounds distintos (economia, engenharia informática, comunicação, 

ciências biomédicas, etc.), este principio pode justificar, o facto de existir diversidade em termos de 

escrita, vocabulário utilizado, formas de caracterização e sistematização de requisitos e na organização 

do documento. Por exemplo, a mesma funcionalidade do produto é mencionada nos vários documentos 

com denominações destintas, “Pedido de exames”, “Requisição de MCDT (Meios Complementares de 

Diagnóstico e Terapêutica)” ou “Pedido de MCDT”,  

Após a verificação destes factos, foi possível concluir que há alguma ambiguidade, inconsistência e 

redundância na forma como os requisitos de software são atualmente especificados. Os vários 

stakeholders, envolvidos no projeto, podem ter interpretações distintas dos vários conceitos 

apresentados. A equipa de desenvolvimento pode incorrer em falhas no desenvolvimento ou repetição 

de trabalho já realizado por incapacidade de relacionar requisitos ou por interpretar a informação 

produzida dos requisitos com graus de complexidade diferente do que o que tinha sido especificado. 

No âmbito da fase de diagnóstico e já a preparar a fase de implementação do protótipo, analisamos 

também, nos 14 documentos, a especificação de requisitos que apresentassem preocupações de 

usabilidade, partindo da biblioteca de requisitos previamente construída (apresentada no capitulo 4). 

Foram catalogadas 88 referencias que caracterizavam requisitos com impacto na usabilidade.  
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Este processo de catalogação foi analisado, num processo continuo e informal, por um conjunto de 

colaboradores da Software House (Analistas Funcionais, Gestores de Produto e Designers) que 

contribuíram para o processo com a análise e validação do mapeamento entre os conceitos 

encontrados na especificação e os requisitos de usabilidade reutilizáveis. A Tabela 7 apresenta alguns 

exemplos do trabalho de mapeamento realizado. 

 

Tabela 7: Mapeamento ente Padrões de usabilidade identificados na investigação e Requisitos atualmente 

especificados no PAS 

 

 

 A interpretação dos conceitos apresentados nem sempre foi convergente, tendo sido realizados 

ajustes em alguns mapeamentos que permitiram uma melhor interpretação dos requisitos 

apresentados.  

Outra importante conclusão desta análise foi que, alguns dos requisitos, considerados relevantes 

pelo seu impacto na usabilidade do software, identificados na biblioteca de requisitos de usabilidade, 

não tiveram qualquer referência nos documentos de especificação analisados, como exemplo: 

diferentes métodos de acesso, suportar o uso internacional, recuperar palavra passe ou ajuda em 

contexto. 
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5.2 Implementação do projeto piloto utilizando RSL 

Conforme mencionado no inicio do capitulo 4 a biblioteca de requisitos de usabilidade reutilizáveis, 

será testada na implementação de um piloto utilizando RSL (apresentado no capitulo 2).  

Esta investigação irá utilizar duas ferramentas suportadas pelo RSL, a RSL-Excel-Template e o 

RSLingo-Studio. 

5.2.1 Implementação do piloto na RSL-Excel-Template 
 

A abordagem RSLingo, já caracterizada no capitulo 2, permite uma especificação mais rigorosa de 

requisitos, utiliza técnicas de processamento de linguagem natural para traduzir requisitos informais 

numa representação formal através de uma linguagem especifica da engenharia de requisitos.  

A RSL-Excel-Template, incorpora a visão a dois níveis de abstração (Negócio e Sistema), bem como 

uma construção logicamente organizada em visões de acordo com as várias preocupações da 

engenharia de requisitos, concretizando a estrutura da linguagem RSL. 

Estas construções são definidas como padrões linguísticos (representados como obrigatórios ou 

facultativos) e são representados textualmente por múltiplos estilos linguísticos [24]. 

No RSL um padrão linguístico é um conjunto de regras que define tanto o (s) elemento (s) como o 

vocabulário que deve ser usado nas frases do documento de especificação dos requisitos. Por um lado, 

uma regra de elemento define um conjunto de atributos (por exemplo, <id>, <nome> ou <tipo>) que 

são definidos pelas seguintes propriedades: nome, tipo e multiplicidade. Por outro lado, uma regra de 

vocabulário define um conjunto de termos literais (por exemplo, 'Pessoa', 'Business', 

'Business_Customer') usados para classificar alguns atributos de elemento e restringir o uso de um 

número limitado de termos [24]. 

Na implementação do projeto piloto foram implementadas várias visões tanto ao nível de regras de 

negócio (Business Definition, b.Glossary, b.stakeholders, b.goals e b.system.relations) como de 

sistema (System.systems, s.actors, s.entities, s.entityviews, s.systemgoals, s.QRs, s.constraints, 

s.userstories e s.reqs.relations). 

 

A. b.stakeholders 

A Figura 17, apresenta o exemplo da visão b.stakeholders na RSL-Excel-Template e o detalhe da 

implementação considerando o produto PAS pode ser analisado na Figura 18.  

O cabeçalho da tabela “Stakeholder Definition” caracteriza o elemento stakeholder, define os seus 

atributos (por exemplo, <id>, <name>, <type>, <isA>, <description>) e o sufixo (“*”) define a sua 

obrigatoriedade na caracterização do elemento. A caracterização de tipo e categoria do stakeholder é 

definida por regras de vocabulário pré-definidas para a caracterização do elemento. 
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Figura 17: Configuração do elemento stakeholder em RSL 

 

 

Figura 18: Detalhe de implementação dos b.stakeholders do produto PAS 
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B. System.Constraint 

Na implementação do piloto, foi também definida a visão de s.Constraint, a Tabela 8 apresenta a 

estrutura suportada pelo RSL para a caracterização dos elementos referentes a um s.Constraint, a  

Figura 19 apresenta a sua implementação considerando o sistema PAS, na RSL-Excel-Template. Esta 

visão é muito importante no desenvolvimento de um sistema de software, uma vez que define os limites 

das opções disponíveis para o desenvolvimento e utilização do software, impondo fronteiras e princípios 

que têm de ser considerados no processo de desenvolvimento. 

 

Tabela 8: Sumário dos fragmentos do s.Constraint 

s.Constraint Multip 

licity 

Description Type/Values 

Id 1 Identificador único 

do elemento 

ID 

Name 1 Nome do elemento string 

Type 1 Tipo de elemento s.ConstraintType: Cultural Legal, Organizational, Physical, 

Project,  Technological, Other 

Sub-Type 0..* Sub-tipo do 

elemento 

s.Constraintsub-Type: Cultural_Language, Cultural_Other, 

Legal_National, Legal_International, Legal_Other, 

Organizational_Politics, Organizational_Management, 

Organizational_Other, Project_Cost, Project_Time, 

Project_Scope, Project_Quality, 

Technological_PlatformHardware, 

Technological_PlatformSoftware, 

Technological_DevelopmentTool, Physical_Concrete, 

Physical_Abstract, Other_Other  

Source 

(Stakeholder) 

0..1 Referência a um 

participante externo 

(stakeholder) 

[b.Stakeholder] 

Part Of 0..1 Agregação de 

relações entre 

Constraints 

[s.Constraint] 

Description 0..1 Descrição genérica 

do elemento 

String 

Priority 0..1 Nível de prioridade 

do elemento 

Priority: Must, Should, Could, Won’t 
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Figura 19: Implementação dos s.Constraints na RSL-Excel-Template 

 

Como referido anteriormente no capitulo 3, as construções RSL utilizadas para definir a biblioteca de 

requisitos de usabilidade proposta são: System Goals (s.systemgoals),  Quality Requirments (s.QRs) e 

System userstories (s. userstories). 

 

C. System Goals 

A Figura 20 apresenta a implementação da visão dos System Goals (s.systemgoals) quanto à 

definição de requisitos de usabilidade. A amarelo identificamos a adaptação de alguns padrões de 

usabilidade identificados na biblioteca na aplicabilidade ao sistema e a verde os padrões mapeados 

para requisitos do sistema PAS sem adaptação.  
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Figura 20: Requisitos de usabilidade para o produto PAS 

 

Na figura 21 é apresentada a definição de requisitos, objetivos do sistema, relativamente a 

funcionalidades concretas do produto PAS. 
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Figura 21: Objetivos do sistema para funcionalidades concretas do PAS 

 

D. System Quality Requirements 

A usabilidade é um dos fatores que permite a avaliação de qualidade do produto, considerando a 

modelo de qualidade de software de McCall, a usabilidade é caracterizada como uma característica 

operacional, o autor explica ainda outros dois fatores além da operação, a revisão (capacidade do 

software em ser alterado) e a transição (capacidade do software em se adaptar a novos ambientes) 

[42]. 

A visão de s.QRs permite a definição de características de qualidade de diversa natureza: 

Segurança, Privacidade, Usabilidade, Eficiência, Operabilidade, Manutenção, Cultural, Legal, 

Confiabilidade, Interoperabilidade e Outros (considerando que podem ser identificados outros tipos 

relevantes durante a especificação de requisitos). 

A identificação de cada s.QR é realizada a três níveis: característica, sub-característica e métricas. 

Cada característica é refinada em um conjunto de sub-características e cada sub-característica pode 

ser avaliada por um conjunto de métricas. 
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Para a usabilidade, tal como identificado no capitulo 3, são definidas como sub-características as 

sub-características de usabilidade definidas na norma ISO/IEC 2510:2011. Como a Figura 22 apresenta 

um conjunto de s.QR selecionados para implementação no produto PAS. 

 Para cada requisito de qualidade é possível identificar métricas distintas, tendo sido escolhidas para 

este âmbito métricas como: tempos de operação ou de aprendizagem, Nº de cliques, erros por tarefa  

ou avaliação pela Escala de Likert. 

 

 

Figura 22: Requisitos de Qualidade (visão parcial) do Produto PAS 

 

A visão dos. s.QRs permite que os requisitos de usabilidade sejam refinados, para caraterísticas do 

software mais mensuráveis, conseguindo abranger preocupações relevantes como a eficácia do 

utilizador a realizar tarefas no sistema, facilidade de aprendizagem ou satisfação pessoal do utilizador 

final e podem ser descritas como desempenho, falhas, processos ou diretrizes [43] . 

 

E. System User-stories 

As user-stories compreendem as tarefas, maioritariamente requisitos funcionais, a serem realizadas 

pelos utilizadores no software atribuindo uma dimensão contextual aos requisitos. A especificação 

destes requisitos permite concretizar parte dos s.reqs.goals e permite também aferir a partir da 

realização de tarefas a avaliação dos s.QRS. Conforme mencionado no inicio do capitulo 5, a Software 

House onde foi implementado o piloto de especificação, está a iniciar a adoção da framework SCRUM 



51 

para o processo de desenvolvimento de produto, nesse sentido a construção de user stories pareceu-

nos muito adequado, uma amostra desse trabalho é apresentada na Figura 23. 

 

Figura 23: Amostra das s.usertories especificadas no âmbito do produto PAS. 

 

F. System Requirements Relations 

Um dos fatores muito importantes na especificação de requisitos de software é garantir a sua 

consistência, a especificação de relações entre requisitos torna-se nesse sentido extramente 

importante, não só na definição de relações de semelhança ou dependência, mas também na forma 

em que determinados requisitos limitam, ou são limitados, por outros requisitos também especificados. 

Esta dimensão de relacionamento entre requisitos é extremamente importante não só na 

compreensão do que é necessário desenvolver, mas também na forma como o software tem de ser 

desenvolvido. 

A gramática da linguagem RSL suporta diferentes tipos de relacionamento entre requisitos: Suporta, 

Requer, Idêntico, Conflito ou Impedimento. A Figura 24, apresenta alguns relacionamentos 

especificados na implementação da RSL-Excel-Template no contexto do produto PAS. 
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A visão de req.relations permite criar a ligação entre os vários requisitos, sendo possível especificar 

requisitos que são suportados por outros requisitos, ou por exemplo, que determinada tarefa 

especificada numa user-story pode requerer um determinado requisito de usabilidade especificado no 

system goal. A user-storie pode também ter associada um s.QR que permite avaliar, por exemplo, em 

termos de usabilidade, performance, ou segurança, a concretização dessa tarefa. 

 

 

Figura 24: Relação entre requisitos especificados no contexto do produto PAS. 

Em termos globais a visão de s.relations é muito versátil, na visão de relacionamento entre requisitos 

é possível estabelecer diferentes tipos de relações entre os requisitos definidos no RSL.  

As relações entre requisitos podem permitir aferir relações como a concretização de determinado 

b.goal em determinada user-story ou a relação oposta entre um requisito de segurança e um requisito 

de usabilidade, por exemplo o requisito de usabilidade Recuperar palavra pass pode ter uma influencia 

limitadora para um QR relacionado com privacidade, ou vice-versa. 

A abrangência bi-dimensional (negócio e sistema) composta por múltiplas visões, que a abordagem 

RSL proporciona, permite que a especificação de requisitos comunique preocupações diversas da 

engenharia de requisitos garantindo que a visão do negócio seja percebida, e não negligenciada, bem 
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como a sua relação com requisitos do sistema, especificados em diferentes visões que permitem aferir 

o inter-relacionamento entre as várias visões (considerando também os atores do sistema que são 

stakeholders do negócio).  

No âmbito dos requisitos de usabilidade, é possível aferir o relacionamento entre vários requisitos, 

tanto ao nível do negócio como do sistema. As Figuras 25 e 26 apresentam dois exemplos que 

demonstram a abrangência bi-dimensional do RSL, bem como, demonstram as inter-relações que os 

requisitos de usabilidade têm com os restantes requisitos de negócio ou do sistema. 

 

 
 

Figura 25: 1º exemplo de relacionamento entre requisitos, especificação do produto PAS. 
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Figura 26: 2º exemplo de relacionamento entre requisitos, especificação do produto PAS. 

 

No contexto do piloto de implementação do produto PAS foram caracterizadas outras visões que 

compreendem na abordagem RSL o processo de especificação de requisitos, tanto na dimensão do 

sistema como no negócio, como por exemplo: b.goals (Anexo B) b.glossary (Anexo C), 

b.systems.Relations (Anexo D), s.systems (Anexo E) e s,entities (Anexo F). 

5.2.2 Validação do piloto no RSLingo-Studio 
 

Após a implementação da RSL-Excel-Template, o passo seguinte na avaliação foi a validação do 

documento de especificação de requisitos (RSL-Excel-Template) na ferramenta RSLingo-Studio. 

O RSLingo Studio é uma ferramenta “ready-to-use” desenvolvida sobre Eclipse IDE e tecnologias 

Xtext, que suporta a validação automática do RSL, verificando erros na construção e linguagem do 

documento de especificação. 

O primeiro processo de validação da primeira versão RSL-Excel-Template do projeto PAS, no 

RSLingo Studio este processo iniciou-se com a transformação do Excel para RSL, através da opção 

“Import from Excel”. 

 A primeira verificação do projeto apresentou um numero considerável de erros, cerca de 200, como 

a Figura 27 demonstra. Os requisitos especificados na RSL-Excel-Template apresentavam vários 

problemas que podem ser agrupados em diversos tipos, como por exemplo: erros de construção das 

frases respeitando os padrões de linguagem, erros de tipos de campos introduzidos, erros de referência 

entre elementos e introdução de caracteres não válidos na linguagem RSL, tipo exemplificado na Figura 

28. 
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Figura 27: Erros de importação no RSLingo-Studio 

 

 

Figura 28: Erro por uso de caracteres não válidos na linguagem RSL 
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O RSLingo-Studio inclui um conjunto de propostas rápidas e descrição dos erros com contexto do 

que era esperado, o que facilita e agiliza o processo de correção, a Figura 29 apresenta um exemplo 

das propostas de correção. O processo de correção pode ser construído ou alterando a RSL-Excel-

Template, ou diretamente no RSLingo-Studio, este último demonstrou ser a proposta mais interessante 

na correção de alguns erros. 

 

 

Figura 29: Propostas do RSL-Studio para resolução de erros 
 

Este processo de validação de requisitos foi realizado através de sucessivas submissões e correções 

que permitiram concretizar uma especificação de requisitos do projeto PAS sem qualquer erro.  

Este processo de validação torna-se muito importante para uma especificação rigorosa de requisitos, 

garantindo a sua consistência e integridade. 

Uma outra valência do RSLingo-Studio é suportar a transformação entre modelos, como já foi 

identificado anteriormente, e que permite, por exemplo: 

• exportação do projeto RSL para formato Word, utilizando a RSL-Word-Template, previamente 

construída como modelo, mas que pode sofrer otimizações no formato e conteúdo ajustando-

se às necessidades do projeto. Este formato pode ser interessante para validação dos 

requisitos com stakeholders do negócio ou para processos de auditoria de projetos de software. 

A Figura 30 apresenta um documento Word exportado a partir do RSL-Studio com os requisitos 

especificados ao longo da construção do projeto piloto. 
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Figura 30: Documento Word exportado do RSL-Studio (PAS - visão s.actores) 

 

• exportação do projeto RSL para UML (Unified Modeling Language), esta opção gera vários 

diagramas UML, com base no formato PlantUML, os diagramas gerados podem ser incluídos 

e publicados automaticamente na exportação para Word, processo referido no ponto anterior. 

A Figura 31 apresenta um exemplo da visão do diagrama no RSL-Studio, com os stakeholders 

do produto PAS especificados. 
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Figura 31: Diagrama gerado no RSL-Studio (visão b.stakeholders) na implementação do piloto PAS. 

 

• exportação do projeto RSL para formato excel, esta opção permite a exportação do projeto RSL 

para a RSL-Excel-Template, como identificado anteriormente, a facilidade de edição e 

especificação de requisitos na ferramenta RSLingo Studio permite que muitas alterações sejam 

realizadas diretamente em RSL e posteriormente o projeto seja exportado para a RSL-Excel-

Template. 

 

5.3 Avaliação do projeto piloto 

Neste projeto de investigação foi adotada a metodologia action-research, seguindo diferentes ciclos 

que nos permitiram melhorar continuamente a especificação de requisitos. 

Uma equipa multidisciplinar, 12 participantes, (programadores, especialistas de QA e gestores de 

produto) com uma média de 12 anos de experiência, participou numa seção de Focus Groups, para 

analisar e avaliar não só a biblioteca de requisitos de usabilidade reutilizáveis, mas também a 

experiência de aprendizagem e a utilização do RSLingo. 

O Focus Groups foi realizado no ambiente da Software House, os conceitos e a experiencia de 

utilização da RSL-Excel-Template era desconhecido de todo o grupo, a seção teve a duração de 1 

hora. Nos primeiros 30 minutos foi apresentada a abordagem RSL e foi discutida a biblioteca de 

requisitos de usabilidade. Nos últimos 30 minutos da sessão, foi realizada uma seção prática, hands-

on, de utilização da RSL-Excel-Template.  
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O grupo seguiu um script que descrevia um conjunto de requisitos pré-definidos, como por exemplo: 

“A abertura de lista de valores, em qualquer formulário, não deve demorar mais de 5 segundos a 

apresentar resultados, para listas com mais de 50 itens os primeiros resultados podem ser parciais.” – 

s.QR – Performance. 

Durante a seção de trabalho a grupo foi colocando questões e apresentou sugestões de melhoria 

para melhor entendimento e usabilidade da especificação de requisitos na RSL-Excel-Template, bem 

como dos conceitos apresentados na sessão. No final, foi pedido ao grupo que respondesse a um 

questionário. O questionário estava dividido em dois grupos: 

• Grupo 1: RSL-Excel-Template: avaliação da relevância e quão apropriadas são as tipologias 

descritas no RSL-Excel-Template (conceitos de abordagem RSLingo) e também da usabilidade 

e capacidade de aprendizagem da utilização da Template. 

• Grupo 2: Avaliação da biblioteca de requisitos reutilizáveis e adequação da classificação de 

sub-tipos de usabilidade. 

As questões foram classificadas na seguinte escala: 0 (N/A – Não sabe), 1 (Muito Baixo), 2 (Baixo), 

3 (Medio), 4 (Alto) e 5 (Muito Alto). 

As respostas possíveis para o grupo 1 são apresentas seguidamente: 

1. Avalie a relevância da definição de requisitos no nível de negócio (Business Level) 

apresentados no modelo RSL-Excel-Template. 

2. Classifique a adequação das preocupações tipificadas no Business Level (Business System 

Relations, Stakeholder Business Processes, Glossary Term, Business Goal). 

3. Avalie a relevância da definição de requisitos no nível de sistema (System Level) apresentados 

no modelo RSL-Excel-Template. 

4. Classifique a adequação das preocupações tipificadas no System Level (System, Actor, State 

Machine, System Goal, QR, Constraint, FR, Use Case, User Story). 

5. Classifique a capacidade de aprendizagem na utilização da especificação de requisitos usando 

RSL-Excel-Template. 

6. Classifique a usabilidade do modelo RSL-Excel para especificação de requisitos. 

 

Tabela 9: Pontuação média do questionário para o Grupo 1 (numa escala de 0-5). 

Question  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Average 3.5 4.4 4.1 4.2 4.4 3.4 

 

Todas as perguntas tiveram uma pontuação muito positiva, no entanto, observa-se que a avaliação 

dada à usabilidade global do modelo RSL-Excel-Template destaca algumas dificuldades sentidas pela 

equipa durante a seção hands-on. Para alguns elementos da equipe, a RSL-Excel-Template deve 

evoluir para uma plataforma web com um user interface que possibilite que stakeholders com menos 

experiência possam levar a cabo o processo de especificação de requisitos mais facilmente.  
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O resultado relativo à questão 1, mais baixo que as perceções sugeridas nas questões seguintes, 

pode ser justificado pelo background do grupo, mais apto para análise de requisitos de sistema do que 

de negócio. 

As respostas possíveis para o Grupo 2 são apresentas seguidamente: 

1. Classifique a adequação dos subtipos de usabilidade tipificados como s.QRs na gramática RSL 

(Appropriateness recognizability, Learnability, Operability, User interface Aesthetics 

Accessibility). 

2. Avalie a relevância da biblioteca de requisitos de usabilidade, na forma em que permitem que 

o software seja mais “user-friendly”. 

3. Avalie o impacto que os requisitos de usabilidade apresentados no modelo RSL-Excel-

Template, podem ter sobre a funcionalidade e arquitetura do software, num projeto de 

desenvolvimento do produto. 

 

Tabela 10: Pontuação média do questionário para o Grupo 2 (numa escala de 0-5). 

Question Q1 Q2 Q3 

Average 3.7 4.0 4.2 

 

Pode concluir-se sobre as respostas relativas às preocupações de usabilidade, é que a biblioteca de 

requisitos de usabilidade reutilizável possui conceitos importantes e definições utilizáveis para suportar 

o levantamento, análise e operacionalização desses requisitos num sistema de software. 

Para conseguirmos uma avaliação global da iniciativa, foram realizadas duas questões, com possível 

resposta: (1) Sim e (2) Não.  

1. Utilizaria este modelo, RSL-Excel-Template para as especificações de requisitos? 

2. Considera que a lista de requisitos de usabilidade (identificada no modelo RSL-Excel-

Template) é representativa e abrangente para que esta possa ser aplicada a toda uma família 

de sistemas de software? 

 

Todo o grupo respondeu que utilizaria a RSL-Excel-Template nos seus projetos de engenharia e 

considerou também que a biblioteca de requisitos de usabilidade é representativa e abrangente de 

forma a que esses requisitos possam ser aplicados a toda uma família de produtos de software. 
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6 Conclusão 
 

Esta investigação propõe uma abordagem de especificação de requisitos de usabilidade baseada no 

idioma RSL. A Engenharia de Requisitos esforça-se por definir uma melhor comunicação dos requisitos 

entre os vários stakeholders envolvidos no desenvolvimento de um produto, pretende uma visão 

partilhada dos vários problemas a serem abordados e os objetivos a atingir.  

 

6.1 Principais contribuições  

A utilização da linguagem natural no processo de especificação de requisitos facilita a melhora 

compreensão dos requisitos, bem como, agiliza o seu processo de escrita e partilha entre stakeholders, 

com diferentes aptidões e com diferentes papeis no processo de desenvolvimento do software. Esta 

necessidade torna-se ainda mais premente quando são especificados requisitos de usabilidade, por 

um lado pelo impacto direto que têm sobre a qualidade do software e por outro lado porque a sua 

introdução no processo de desenvolvimento de sistemas de software ainda encontra alguma 

ambiguidade e deficiência. 

A implementação de um piloto para a especificação de requisitos, numa Software House portuguesa, 

utilizando a abordagem RSLingo permitiu-nos aferir alguns dos problemas que tinham sido identificados 

nesta investigação, na fase de revisão da literatura. Inconsistências na definição de requisitos, 

problemas de escrita e compreensão dos requisitos propostos, bem como, o facto de preocupações de 

usabilidade, no sentido de incorporar no sistema requisitos com impacto direto sobre a usabilidade do 

software, serem tardiamente assignadas no ciclo de desenvolvimento do produto. 

Foi possível concluir durante esta investigação que o próprio conceito de usabilidade não é claro, 

tendo diferentes interpretações e variando em função do público alvo. No entanto, consideramos a 

definição de usabilidade da norma ISO/IEC 2510:2011 bastante adequada “degree to which a product 

or system can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 

satisfaction in a specified context of use”.  

Essa dimensão alavanca a necessidade de incluir requisitos de usabilidade na construção do 

software, desde a fase inicial onde são endereçadas preocupações em diferentes níveis (design de 

interface, arquitetura, definição de métricas para avaliação de usabilidade) e a sua aplicabilidade em 

diferentes contextos de uso. Devem ser endereçadas regras, limitações e boas práticas para o 

desenvolvimento de um software que vai ao encontro da satisfação do utilizador final. 
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 Características do software como a adequação, capacidade de aprendizagem, operabilidade, 

proteção contra erros do utilizador e a acessibilidade definem a usabilidade de um software. Estas 

características são demasiado alto-nível, por isso tornou-se necessário aferir um conjunto de 

preocupações mais objetivas e mensuráveis que permitissem a especificação de requisitos de software. 

Foram várias as preocupações importantes de usabilidade disponíveis na literatura que foram 

identificadas nesta investigação e foram traduzidas numa biblioteca de requisitos de usabilidade. 

Pretendeu-se descrever as melhores práticas, como bom design, padrões de usabilidade, no sentido 

em que identificam funcionalidades com impacto na arquitetura do software, mas que têm relação direta 

sobre a sua melhor usabilidade, padrões que capturam melhores cenários de utilização. Ou seja, defnir 

um conjunto de requisitos que capturam experiências de forma a que possam depois ser reutilizados 

no desenvolvimento de um qualquer software. 

Esses padrões foram rigorosamente definidos nos objetivos do sistema e requisitos de qualidade 

(estes em termos mensuráveis) utilizando o RSL. Pretende-se que essa biblioteca ajude os engenheiros 

de requisitos a serem mais produtivos e eficazes nas suas tarefas e aos programadores a melhor 

projetar e desenvolver os seus sistemas, de forma a que respondam à satisfação dos utilizadores em 

termos facilidade de uso. A forma como a equipa de desenvolvimento projeta e desenha o software 

pode introduzir melhorias na usabilidade do software. 

Foram encontradas soluções satisfatórias através da introdução de requisitos de usabilidade no 

início do processo de desenvolvimento, pois nas relações criadas durante os processos de 

especificação foi possível identificar que os requisitos de usabilidade afetam vários domínios de 

software como o design arquitetónico e de interface. 

Foi também verificado que os requisitos de usabilidade interferem com outros requisitos, como a 

segurança ou o desempenho que, por sua vez, também têm impacto na qualidade do software. Este é 

um facto importante que foi identificado durante a implementação do piloto. Na construção do software, 

por vezes, é necessário fazer escolhas, nem sempre o requisito de usabilidade é o que tem mais peso 

na definição de qualidade do software, sendo necessário optar pelos requisitos considerados pelos 

stakeholders como os mais relevantes para o projeto. 

Essas associações, relações e decisões podem ser especificadas logo no levantamento de requisitos 

e concretizadas na fase de documentação. O processo de especificação de requisitos pode ser 

melhorado usando linguagem natural porque é mais fácil de escrever e entender. No entanto, é 

importante introduzir métodos para validar a coerência e o rigor da especificação de requisitos.  

A utilização da linguagem RSL, através da utilização das ferramentas RSLingo como a RSL-Excel-

Template e o RSL-Studio permitiram a combinação entre essas duas vertentes, utilização da linguagem 

natural, mas com suporte a validação rigorosa dos requisitos especificados.  

A implementação do projeto piloto através da especificação de requisitos (com maior foco nos 

requisitos de usabilidade) provou que o RSLingo é uma solução válida para especificação de requisitos 

de software sendo possível especificar as dimensões de negócio e de sistema num conjunto de visões 

agregadas e relacionadas que abrangem diferentes preocupações endereçadas pela ER. A 

possibilidade deste overview foi uma mais valia para este projeto. 
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6.2 Trabalho Futuro  

Embora o âmbito inicial desta investigação e os objetivos definidos tenham sido concretizados, a 

abrangência do contexto desta investigação permite-nos dizer que estes temas são um “work in 

progress”, com trabalho futuro para continuar novos ciclos de aprendizagem e experimentar novas 

alternativas. 

Alguns padrões de usabilidade definidos, como a Gestão de Erros, o Suporte ao Uso Internacional 

ou o Web Design Responsivo (concretizando o acesso por diferentes tipos de dispositivos), têm níveis 

de complexidade e abrangência que exigiam um trabalho de especificação e análise mais 

pormenorizado. 

Os padrões de usabilidade definidos, bem como as métricas de qualidade, podem ser desenvolvidos 

com maior nível de detalhe, mapeando para concretizações arquitetónicas e de design que permitam 

a sua reutilização em toda uma família de software, para isso, será necessário concretizar alguns 

desses padrões em termos de desenvolvimento, permitindo a sua modelação e parametrização em 

diferentes contextos, mas mantendo a estrutura e o nível de impacto que têm sobre a usabilidade. 

Por exemplo, o padrão de “Validação de dados” pode ser desenvolvido com um conjunto de 

preocupações em termos de arquitetura de software e guidelines de UX (User Experience) e UI (User 

Interface), sendo depois possível replica-lo em vários formulários do software. Durante a 

implementação do piloto existiram algumas questões sobre como dar forma visual e em termos de 

interação aos padrões de usabilidade especificado no RSLingo e como esse mapeamento pode ser 

concretizado nas ferramentas RSLingo. Ficou em aberto a definição de uma proposta de solução. 

No âmbito da abordagem RSLingo, sugere-se que o trabalho futuro deve concentrar-se na melhoria 

na usabilidade da RSL-Excel-Template (por exemplo, suporte a alguma ajuda contextual para o 

preenchimento da template ou até mesmo incluir algumas regras de validação de dados).  

Durante a implementação do projeto piloto foi identificada a necessidade de concretizar alguns dos 

requisitos, como as user-stories, em critérios de aceitação, não existindo uma resposta no RSLingo 

para essa necessidade.  

Por isso, sugere-se a extensão da linguagem RSL com algumas construções para a especificação 

de testes (com uma relação conjunta com os requisitos). A fase de testes tem muita importância no 

ciclo de um requisito, uma vez que permite a sua validação e rastreabilidade. 
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Anexos 

• Anexo A 
 

Padrão de 
Usabilidade 

Descrição do padrão Referência 

Wizard O sistema deve permitir que os utilizadores realizem tarefas 

complexas ou não frequentes em várias sub-tarefas onde as 

decisões devem ser tomadas em cada momento da tarefa. 

Para isso deve apresentar ao utilizador uma sequência de 

etapas estruturadas para realizar cada uma das operações, 

orientando o utilizador em cada uma dessas tarefas. A tarefa 

como um todo é separada num subconjunto de tarefas. A 

qualquer momento o utilizador deve poder voltar e mudar as 

tarefas anteriores ao processo. A sequência das tarefas 

devem sempre informar onde o utilizador está no processo da 

tarefa global. 

Bass, John e 
Kates [5]; 
Welie e 
Trætteberg 
[37]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  
 

Workflow O utilizador está enquadrado num fluxo de trabalho com uma 

ou mais interações nesse fluxo. O sistema deve estar 

estruturado para que o utilizador ao realizar uma tarefa 

especifica tenha disponível apenas as ferramentas e as ações 

especificas para a sua ação nesse fluxo. O sistema deve estar 

preparado para a construção de fluxos em cadeia, em que 

cada utilizador realiza uma tarefa diferente. Este padrão no 

sistema permite maior confiabilidade, o utilizador apenas vê a 

informação relevante para as tarefas que tem de realizar. 

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  
 

Ajuda em 

contexto 

O sistema deve monitorizar o que o utilizador está a fazer e 

disponibilizar informações relevantes sobre o contexto dessa 

tarefa (segmentar a ajuda disponível). O sistema dá 

orientação ao utilizador adequada ao seu perfil, aumentando 

assim a capacidade de aprendizagem a utilizadores não 

especializados. 

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

 

Menu Contextual O sistema pode ter várias funcionalidades e um utilizador 

pouco experiente pode ter dificuldade em escolher as 

possibilidades que tem no contexto. O sistema deve 

apresentar no menu apenas a lista de opções que estão 

disponíveis no contexto atual. 

Welie e 
Trætteberg 
[37]; 

Navegação entre 

espaços 

Para tarefas de preenchimento de formulários mais extensos 

e complexos o sistema deve apresentar a informação ao 

utilizador dividida em categorias, espaços separados, mas 

que permitam a fácil navegação entre eles. A informação deve 

ser agrupada em espaços separados para uma mais fácil 

perceção da informação apresentada estando 

preferencialmente agrupada por contextos semelhantes. 

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Verificação de 

recursos 

O sistema deve verificar se existem os recursos necessários 

antes de iniciar uma operação para que não existam erros e 

falhas inesperadas durante a execução. O utilizador deve ser 

informado das condições necessárias para realizar a tarefa e 

os recursos necessários, não estando reunidas as condições 

deve ser apresentada informação ao utilizador sobre 

condições atuais e as condições necessárias 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  
Bass, John e 
Kates [5]; 
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Indicação de 

Progresso 

O sistema deve apresentar informação sobre o estado da 

ação, duração total da ação e tempo atual do processo. Para 

tarefas longas o utilizador deve ser capaz de tomar decisões 

informadas para determinar se pretender continuar a realizar a 

tarefa enquanto o sistema completa uma operação ou se vai 

trabalhar noutra tarefa enquanto espera. 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Alerta O utilizador pode provocar ou ser confrontado com um erro ou 

situação problemática que precisa de ser resolvida. O sistema 

deve ajudar o utilizador dando-lhe informação importante na 

apresentação do erro. Exemplo, A condição que desencadeou 

o erro, descrição detalhada da situação para ajudar o 

utilizador a tomar a decisão apropriada. As escolhas devem 

ser sempre declarativas, incluindo um verbo que se refere à 

ação desejada e não apenas SIM ou NÃO. As escolhas 

apresentadas deve ser resposta à pergunta despoletada pelo 

sistema. 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Cancel O sistema deve permitir ao utilizador cancelar um comando 

emitido e ainda não completado. O sistema deve estar 

preparado para processar ações que sejam interrompidas e 

que podem até ter de ser revertidas. O utilizador controla 

dessa forma a operação. 

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

 

Validação de 

dados 

O utilizador deve ser orientado relativamente ao formato de 

dados a inserir no sistema e quais os dados a inserir. O 

sistema deve validar a introdução de dados do utilizador 

evitando o erro e garantir a integridade dos dados 

processados no sistema, não permitindo a introdução de 

dados com erro, evitar o texto livre. O sistema deve 

apresentar padrões tipo por default ou componentes para 

ajuda ao preenchimento, como listas de valores relógio ou 

calendário para formatos data e hora. 

Bass, John e 
Kates [5]; 
Welie e 
Trætteberg 
[37]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

 

Undo O sistema deve permitir ao utilizador desfazer os efeitos de 

uma ação e retornar ao estado anterior. Permite ao utilizador 

ter controlo da interação e corrigir os erros cometidos. 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Folmer e  

Bosch [40] 

[41]; 

Recuperar do 

erro 

Falhas de rede, falhas de energia, conflitos ou falta de 

recursos no sistema devem estar previstas de forma 

preventiva no design de interação, permitindo o utilizador 

regressar ao sistema com a sua ultima tarefa em contexto ou 

avisando o utilizador da informação que não foi gravada ou 

que foi gravada sem a sua validação. Fornecer informação 

concreta sobre como recuperar da falha no sistema. 

Folmer e  

Bosch [40] 

[41]; 
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Recuperar 

palavra-passe 

O sistema deve fornecer táticas alternativas e seguras para o 

utilizador recuperar a senha de acesso. O utilizador pode 

esquece-se da senha, deve conseguir recuperar ou alterar a 

sua palavra-passe de acesso facilmente. 

Folmer e  

Bosch [40] 

[41]; 

Shield O utilizador pode, acidentalmente, selecionar uma função 

irreversível. O sistema deve proteger o utilizador inserindo 

uma proteção, uma camada de proteção extra, para impedir 

erros. O sistema deve pedir uma confirmação extra da 

intenção do utilizador e ter como resposta padrão a opção 

mais segura. 

Welie e 
Trætteberg 
[37]; 

 

Scripting O sistema deve permitir que o utilizador realize uma 

sequência de comandos reproduzindo no mesmo momento 

sobre um ou vários objetos. Agrupar um conjunto de ações 

numa só ordem reduz a carga cognitiva do utilizador, pois não 

precisa de se lembrar de como executar as várias etapas 

individuais do processo, uma vez que apenas necessita de se 

lembrar de ativar o script.  

Folmer e 

Bosch [40] 

[41]; 

Múltiplas visões O sistema deve fornecer múltiplas visões para diferentes 

utilizadores e contextos. Disponibilizar visualizações 

específicas de dados que forneçam orientação ao utilizador. 

Por exemplo visão de consulta e visão de edição 

diferenciadas pelo acesso do utilizador ou contexto de 

consulta de informação. 

Folmer e 

Bosch [40] 

[41]; 

Ação sobre 

múltiplos objetos 

O sistema deve fornecer mecanismos que permitam ao 

utilizador agregar ações. Os tens devem ter uma disposição 

que permitam que sejam agrupados e que possibilite ao 

utilizador agir sobre um conjunto selecionado. Executar uma 

opção sobre múltiplos itens. Aumenta o controlo do utilizador 

sobre o sistema e reduz o tempo em que o utilizador realiza a 

tarefa (o número de cliques é reduzido) 

Bass, John e 

Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Folmer e 

Bosch [40] 

[41]; 

 

 Histórico de Logs O sistema deve guardar as ações do utilizador e a resposta do 

sistema para que possa ser observado o que foi feito 

anteriormente. Implementar um repositório estruturado de 

ações e informações armazenadas, as ações devem ser 

representadas de forma adequada para a gravação no log. 

Devem ser garantidas a segurança das implicações. de 

privacidade e segurança. Ajuda na prevenção do erro e na 

capacidade de ajudar o utilizador a agir em situações 

recorrentes. 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Folmer e 

Bosch [40] 

[41]; 

Diferentes 

métodos de 

acesso 

O sistema deve fornecer mecanismos que permitam o acesso 

por diferentes tipos de dispositivos, adaptando-se a cada um 

dos métodos de acesso.  

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Folmer e 

Bosch [40] 

[41]; 
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Perfil por 

utilizador 

Para diminuir a complexidade de utilização do sistema, o 

sistema deve permitir que algumas funções sejam adaptadas 

às preferências do utilizador. Aumenta a satisfação e o 

desempenho do utilizador e diminui o tempo de 

aprendizagem. Seleção de tipos de visões do sistema, 

configurar menu. quantidade de dados a mostrar. Diferentes 

utilizadores têm habilidades e necessidades diferentes, o 

sistema deve permitir que o utilizador crie o seu perfil. 

Bass, John e 

Kates [5]; 

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36] 

Reutilizar 

Informação 

O sistema deve permitir que o utilizador mova facilmente 

dados de uma parte para outra do sistema. O utilizador deve 

ter meios manuais, exemplo, copiar e colar, e automáticos 

com importações e pré preenchimento de dados. 

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

 

Suporta Uso 

Internacional 

O utilizador deve conseguir configurar o sistema para 

comunicar no seu idioma, ou de acordo com a sua cultura 

(exemplo: layout de teclado diferente), ou geografia. O 

sistema deve ser desenvolvido sem que contenha elementos 

confusos ou inapropriados para o utilizador (exemplo: 

iconografia com significado não ajustado à cultua do 

utilizador)  

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Multi-Tasking O sistema deve permitir alternar rapidamente entre tarefas 

diferentes. Ações não concorrentes podem ser realizadas de 

forma alternada pelo utilizador sem bloqueio ou perda de 

informação.  

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Supporting 

Comprehensive 

Searching 

O sistema deve permitir que o utilizador aplique pesquisas de 

dados no sistema de forma consistente, mas abrangente 

sobre critérios relevantes sem que seja limitado por quadros 

específicos de pesquisa 

Bass, John e 
Kates [5]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36].  

Separar 

informaçao dos 

comandos 

O utilizador precisa de saber onde encontrar os possíveis 

comandos e como ativá-los. O sistema deve apresentar os 

comandos numa área especifica e facilmente reconhecível. A 

área de trabalho deve ser distinta dos comandos através de 

características visuais como cor ou textura. 

Bass, John e 

Kates [5]; 

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36]. 

Layout em Grelha  O utilizador precisa de interpretar facilmente grupos extensos 

de informação ou informação complexa. O sistema deve 

garantir a apresentação da informação complexa de forma 

organizanda dispondo os objetos em grelha usando o número 

mínimo de colunas e linhas. Os objetos que são do mesmo 

tipo devem ser alinhados e apresentados da mesma maneira. 

Se vários objetos podem ser agrupados, a matriz também se 

aplica ao nível de grupos. 

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 
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Hinting O sistema deve dar informação ao utilizador de como pode 

aceder a determinada ação ou informação de forma mais 

rápida. Esta opção pode incluir rótulos nas ações, com a 

função rápida, como atalhos no teclado ou combinação de 

teclas, ou ícone que leva à ação.  

Welie e 

Trætteberg 

[37]; 

Juristo, 

Moreno, 

Sanchez-

Segura [36]. 

Aplicação de 

Filtros 

O sistema deve permitir que o utilizador encontre determinado 

item num conjunto de dados, o componente de filtro permite 

ao utilizador filtrar os itens que vão de encontro ao seu 

interesse naquele momento. 

Welie e 
Trætteberg 
[37]; 
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• Anexo B 
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• Anexo C 
 

 
 

 

Id (*) Name (*) Type (*) ApplicableTo

Acrony

m Synonym

Hypernym 

(IsA) Description
t_doente Doente Noun Stakeholder_Ac

tor_Entity

Paciente, 

Utente, 

cliente

Conceito global para a representação ou identificação do utente de uma 

instutuição de saúde. Embora a sua compreensão direta seja para aquele que é 

parco em saúde, neste projeto ele refere-se ao individuo que utiliza instituições 

de saúde, mesmo que a sua condição fisica e psiquica não representem um clara 

situação de perda de condição de saúde.

t_cliente_vip DoenteVIP Noun Stakeholder_Ac

tor_Entity

t_doente Doente que é identificado na instituição de saúde como um doente que deve ter 

atendimento preferêncial. Este conceito é apenas utilizado em instituições de 

saúde privadas.

t_profsaude Profissional de 

Saúde

Noun Stakeholder_Ac

tor_Entity

O profissional da área da saúde é uma pessoa que trabalha numa 

profissão relacionada com as ciências da saúde. Entre os diversos profissionais da 

área da saúde incluem-se os médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, farmacêuticos, entre outros.

t_medico Médico Noun Stakeholder_Ac

tor_Entity

t_profsaude O médico é o profissional autorizado pelo Estado para exercer a Medicina. Realiza 

atividadesda saúde humana, prevenindo, diagnosticando, tratando os doentes 

para a cura ou prevençao de doentes.

t_MedFam Médico de Familia Noun Stakeholder_Ac

tor_Entity

t_profsaude Os médicos de família são médicos especialistas treinados nos princípios da sua 

Disciplina. São médicos pessoais, principalmente responsáveis pela prestação de 

cuidados abrangentes e continuados a todos os indivíduos que os procurem, 

independentemente da idade, sexo ou afecção. Cuidam de indivíduos no 

contexto das suas famílias, comunidades e culturas, respeitando sempre a 

autonomia dos seus pacientes.

t_InstSaude Instituição de Saúde Noun Stakeholder Instituições prestadoras de serviços de saúde. Podem variar na sua dimensões ou 

valências que oferecem ao cidadão.

t_hospital Hospital Noun Stakeholder t_InstSaude ma unidade prestadora de cuidados de saúde diferenciados, com o objetivo de 

prestar à população assistência médica curativa e de reabilitação, competindo-lhe 

também colaborar na prevenção da doença, no ensino e na investigação científica

t_centrodesaude Centro de Saude 

Primários

Noun Stakeholder t_InstSaude O Centro de Saúde é a unidade básica do SNS para atendimento e prestação de 

cuidados de saúde à população.

t_dgs Direcção Geral de 

Saúde

Noun Stakeholder DGS Organismo responsáve por regulamentar, orientar e coordenar as atividades de 

promoção da saúde e prevenção da doença, definir as condições técnicas para 

adequada prestação de cuidados de saúde, planear e programar a política 

nacional para a qualidade no sistema de saúde, bem como assegurar a 

elaboração e execução do Plano Nacional de Saúde e, ainda, a coordenação das 

relações internacionais do Ministério da Saúde.

t_SNS Serviço Nacional de 

Saúde

Noun Stakeholder SNS O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma estrutura através do qual o Estado 

Português assegura o direito à saúde (promoção, prevenção e vigilância) a todos 

os cidadãos de Portugal.O objectivo primário do SNS é a persecução, por parte do 

Estado, da responsabilidade que lhe cabe na protecção da saúde individual e 

colectiva e para tal está munido de cuidados integrados de saúde, 

nomeadamente a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o 

diagnóstico e tratamento dos doentes e a reabilitação médica e social.

t_atomed Ato médico Noun  DataEntity O ato médico consiste na atividade de avaliação diagnóstica, prognóstica, de 

prescrição e execução de medidas terapêuticas farmacológicas e de técnicas 

médicas, cirúrgicas e de reabilitação relativas à saúde e à doença das pessoas, 

grupos ou comunidades, no respeito pelos valores éticos e deontológicos da 

profissão médica.

t_MCDT Meios 

Complementares de 

Diagnóstico e 

Terapêutica

Noun  DataEntity MCDT Exames ou tratamentos classificados por áreas de produção e discriminados por 

serviços requisitantes, nomeadamente: internamento, consulta, urgência e 

exterior. São atos clinicos realizados, por médicos, técnicos ou enfermeiros para 

diagnosticar ou tratar o doente.

T_RGPD Regime Geral de 

Protecção de dados

Noun Stakeholder RGPD Novo regulamento de proteção de dados da EU que entra em vigor a 25 de maio 

de 2018. Uniformza politicas de protecção de dados na U E, principios 

identificados: direito ao esquecimento e portabilidade de dados.Orienta os 

sistemas a adotar os princípios da proteção de dados desde a conceção (privacy 

by design) e da proteção de dados por defeito (privacy by default)

T_HIMSS Healthcare 

Information and 

Management 

Systems Society

Noun Stakeholder HIMSS instituição sem fins lucrativos dedicada à promoção da melhoria dos cuidados de 

saúde através da adoção e otimização contínua das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC)

T_JCI
Joint Commission 

International

Noun Stakeholder JCI É  um organismo de acreditação de unidades de saúde utilizando padrões 

centrados no paciente, estabelece metas internacionais relacionadas com 

segurança do paciente e melhoria de qualidade e segurança do paciente

T_AT

Autoridade 

Tributária e 

Aduaneira.

Noun Stakeholder

AT

Instituição pública que tem por missão administrar os impostos, direitos 

aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atribuídos, bem como exercer 

o controlo da fronteira externa da União Europeia e do território aduaneiro 

nacional, para fins fiscais, económicos e de protecção da sociedade, de 

acordo com as políticas definidas pelo Governo e o Direito da União 

Europeia.
T_SAFTPT Standard Audit File 

for Tax Purposes – 

Portuguese Version

Noun SAFTPT É um ficheiro que, num formato normalizado xml, reúne toda a 

documentação fiscalmente relevante de uma empresa relativa a um 

determinado período de tempo, disponibilizado nos softwares de gestão e 

facturação.

T_NIF

Número de 

Identificação 

Fiscal Noun  DataEntity NIF

Número de Contribuinte identifica uma entidade fiscal contribuinte em 

Portugal, quer seja uma empresa ou pessoa singular. 

PAS Requirements Specification
Glossary Definition
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• ANEXO E 
 

 
 

 


