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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados

Relatório de Atividades do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados – 2013
A Aproge coordena o Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados, criado pela Portaria nº 123, de
2004, e abriga sua Secretaria Executiva, cujas atribuições estão previstas na Portaria nº 39, de 2008.
O Comitê 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.
O Comitê Gestor do Portal teve sua composição alterada pela Portaria nº 395, de 25/9/2013.
Em 2013, a Aproge coordenou 27 reuniões ordinárias do Comitê Gestor do Portal.
Ações realizadas em 2013

•

Em conjunto com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), o CGP
organizou 11 turmas dos cursos Administração de conteúdo e comunidades da Camaranet
(Intranet) e Edição de conteúdo no Portal Institucional (Internet), que capacitaram 119
servidores.

•

Foi lançado o Portal do Congresso Nacional, com o objetivo de reunir na internet informações
sobre os assuntos de competência conjunta das duas Casas do Legislativo. Três integrantes do
CGP da Câmara dos Deputados integram também o Comitê Gestor do Portal do Congresso
Nacional.

•

No ambiente extranet, também foram implementadas melhorias, como facilidade de acesso,
disponibilização de serviços a inativos e pensionistas e a possibilidade de o servidor efetivo
solicitar férias mesmo estando fora da Câmara dos Deputados.

•

Com relação ao Portal Institucional (internet), em 2013 foram ampliados e aperfeiçoados os
mecanismos que facilitam a comunicação entre a Câmara e os cidadãos, com destaque para a
nova ferramenta para facilitar o compartilhamento de conteúdos nas redes sociais.

•

O leiaute da Biblioteca Digital da Câmara foi adaptado à identidade visual do Portal
Institucional, e foram implementadas novas funcionalidades;

•

O CGP analisou e validou muitas iniciativas da equipe do projeto que iniciou a elaboração da
Política de Governança do Portal Institucional.

•

Em parceria com o Departamento de Comissões, Decom, o CGP promoveu o evento “O futuro
do parlamento e as novas tendências da internet", oportunidade em que seus integrantes
compartilharam o aprendizado proporcionado pela participação na conferência mundial sobre
internet, o International World Wide Web Conference.
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•

Em 2013 foi identificada a necessidade de ação integrada entre o Comitê Gestor do Portal com
o Comitê Gestor do Relacionamento para, entre outros fins, dar andamento às atividades do
projeto Reestruturação dos Canais de Interação no Portal. Também foi envolvido o
Departamento de Apoio aos Parlamentares, Deapa, para análise de cenário e alinhamento de
objetivos quanto à gestão do sistema Fale com o Deputado, a ser integrado à Gestão do
Relacionamento da Casa.

•

O CamaraNet foi o vencedor da 5ª edição do Prêmio Intranet Portal, em agosto de 2013,
certame promovido pelo Instituto Intranet Portal. Passou por algumas modificações, visando
adequar suas funcionalidades às necessidades dos usuários. Uma dessas mudanças foi a
otimização do resultado da busca no "Diretório de Pessoas", que passou a contar com a
combinação de diferentes campos da pesquisa. Também foi criada a área "Saúde e Bem-Estar",
que passou a reunir informações antes dispersas no portal, além de novidades, como as
páginas "Emergência", "Acidentes ou Riscos" e as comunidades “Preparação para a
Aposentadoria”, “Prevenção e Orientação em Dependência Química” e “Educação Financeira”.
Entre os produtos novos, destaque para a nova ferramenta de interação chamada "Rede de
Amigos", desenvolvida com o objetivo de estimular a colaboração e a comunicação interna. Em
2013 foi concluída a migração do CamaraNet para a nova versão, com suporte técnico.
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Em 2013, o Portal Institucional recebeu 16.549.379 visitas, conforme relatório estatístico gerado pelo Google
Analytics.
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