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Relatório de Atividades do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados – 2011/2012
O Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados foi criado pela Portaria nº 123, de 2004. Tem
caráter multidisciplinar e atua em parceria com os diversos órgãos da Casa, buscando promover
permanentemente a qualidade do portal institucional, desenvolvendo e aperfeiçoando produtos e
serviços disponibilizados nos ambientes da Internet, Intranet e Extranet.
Em 2012, o Comitê Gestor do Portal realizou 33 reuniões.
Principais ações realizadas em 2012
- Lançamento do novo portal corporativo, em substituição à em abril o novo Portal da Intranet da
Câmara dos Deputados, com o objetivo de transformar a Intranet da Câmara em ponto central de
acesso a informações e serviços, favorecendo a comunicação interna, o trabalho colaborativo e a
disseminação do conhecimento.
De janeiro a junho de 2012 foram realizados cursos do CamaraNet. Ao todo foram abertas sete
turmas.
- Apresentados os resultados da pesquisa “Democracia Digital para quem? – Compreendendo a
demanda do Portal da Câmara dos Deputados”. O estudo foi realizado pelo mestrando Max Stabile
com a orientação do professor Carlos Marcos Batista, da Universidade de Brasília (UnB).
A partir do mês de maio a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011) entrou em vigência. A Casa
elaborou então um Plano de Ação propondo metas e prazos, ainda em fase de implementação.
O Portal da Câmara dos Deputados sofreu algumas adaptações:
- Criação da área de Perguntas Frequentes (FAQ), com o objetivo de responder às dúvidas dos
cidadãos sobre a Câmara, processo legislativo, deputados, proposições e serviços prestados pela
Casa. O projeto foi coordenado pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi) e é uma das
ações do Projeto Estratégico de Gestão do Relacionamento;
- Criação de site específico para informações sobre a LAI;
- Elaboração de cartilha, explicando aos usuários do Portal como obter informações da CD;
- Criação de página para o acompanhamento de obras em andamento, com informações sobre os
contratos e o percentual de execução;
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- Foram ampliadas as informações sobre contratos em geral, que passam a conter o objeto, a
vigência, o valor de contrato e a razão social da empresa;
- Criação da relação de servidores terceirizados;
- Na página principal, o menu Transparência permite o acesso às seguintes opções: “A transparência
na Câmara dos Deputados”; “Acompanhe seu Deputado”; “Concursos”; “Cota para exercício da
Atividade Parlamentar”; “Dados abertos”; “Fiscalize o orçamento”; “Gestão na Câmara dos
Deputados”;” Lei de Acesso à Informação”; “Licitações e contratos”; “Recursos Humanos”; e
“Viagens em Missão Oficial”;
- Também em maio o Portal inaugurou o “Bando de Discursos da Câmara dos Deputados”. O serviço
reúne todos os pronunciamentos realizados na Casa, inclusive nas comissões, e disponibiliza os
textos para os interessados realizarem buscas rápidas. O serviço pode ser solicitado pessoalmente
no Departamento de Taquigrafia por telefone (6-5959), por e-mail (discursos@camara.gov.br), ou
ainda por meio da busca rápida do topo do portal da Câmara;
- A partir do mês de junho o Portal CamaraNet começou a ser utilizado como a nova extranet da
Câmara, podendo ser acessado de qualquer lugar do planeta pelos colaboradores da Casa.
A partir de julho os internautas começaram a utilizar um novo recurso no portal da Câmara,
chamado Proposição Multimídia. A ferramenta colhe informações sobre as proposições apreciadas
na Casa, que vão além dos dados de sua tramitação, e faz parte de um conjunto de ações da
Câmara voltado para a cidadania, com base no princípio da transparência;
- Pesquisa divulgada em julho mostrou que o portal da Câmara registrou mais de 7,2 milhões de
visitas no primeiro semestre de 2012. Somente na Agência Câmara foram 2,14 milhões de visitas de
cidadãos em busca de informações sobre os trabalhos legislativos. Os números mostram a
preocupação constante de melhorar a navegabilidade do Portal;
- Outra pesquisa realizada pelo mestrando em ciência política Max Stabile, da Universidade de
Brasília, entre novembro de 2011 e janeiro de 2012, mostrou o grau de satisfação dos usuários com
o Portal da Câmara e com o E-Democracia. Por meio de um questionário veiculado no site da
Câmara, foi constatado que apenas 4% deles estão muito satisfeitos com a democracia brasileira.
Por outro lado, 68% afirmam que o Portal da Câmara contribui para a interação entre cidadãos e
parlamentares. Embora a pesquisa não tenha sido concluída, os dados coletados já foram
suficientes para indicar o grau de satisfação da sociedade e sugerir melhorias;
- Evento realizado pelo Comitê Gestor do Portal no dia 30 de agosto reuniu servidores e
colaboradores no wikishop “Interação e Participação Popular na Câmara - Panorama da web 2.0 e
outras tecnologias participativas como meio de aproximação entre governo e sociedade”;
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- Durante o mês de outubro, o Centro de Formação e Treinamento — Cefor promoveu o curso de
multiplicadores para Democracia Digital e Redes Sociais, com o objetivo de formar instrutores aptos
para o compartilhamento dos conhecimentos sobre o tema entre os secretários parlamentares e
funcionários de gabinete, lideranças e comissões;
- A partir do dia 16 de outubro, os sites do poder legislativo passaram a utilizar a extensão .leg. A
mudança decorreu de uma decisão conjunta dos órgãos do Poder Legislativo dos três níveis
federativos, que adotaram a extensão .leg para marcar o seu espaço institucional na rede mundial
de computadores, a exemplo do que já fazem os poderes Judiciário ( .jus ) e Executivo ( .gov );
- No dia 8 de outubro, o Centro de Informática desativou a antiga intranet, que permaneceu no ar
desde o lançamento do portal CamaraNet com o objetivo de amenizar possíveis impactos
decorrentes da sua substituição. Concluída a fase de transição, a antiga intranet foi definitivamente
desligada;
- O Departamento de Comissões — Decom lançou no dia 09 de novembro as novas páginas
eletrônicas das Comissões, mais modernas, acessíveis e próximas ao cidadão;

- A partir do dia 26 de novembro, os veículos de comunicação da Câmara passaram a ter seus
conteúdos integrados em um portal único na internet, o “Câmara Notícias”. O objetivo é oferecer,
de forma complementar, uma ampla cobertura das atividades legislativas da Casa, com textos,
áudios, vídeos, fotos e infografias. Por meio da ferramenta, a Secretaria de Comunicação Social da
Câmara dos Deputados dá mais um passo para levar aos brasileiros informações completas e
multimídia sobre os acontecimentos da Casa, buscando sempre a transparência e o fortalecimento
da cidadania.
- No dia 23 de novembro foi apresentada a palestra Banco de Discursos ao Departamento de
Linguística da Universidade de Brasília (UnB), pela diretora do Departamento de Taquigrafia,
Revisão e Redação, Cássia Botelho. O evento foi considerado parte integrante da disciplina
Seminário de Pesquisa, que é constituída de apresentação de pesquisas feitas por mestrandos,
doutorandos e professores. Na palestra foi apresentado um apanhado geral do Departamento de
Taquigrafia da Câmara, com os seus serviços e produtos, além dos números mais recentes relativos
aos acessos do Detaq no Portal da Câmara e também sobre a produção do departamento, com
horas trabalhadas e número de discursos transcritos.
Dezembro de 2012
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