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“A produção de conteúdos por intermédio de sítios web ou outros meios

eletrônicos deverá incorporar mecânicas de personalização de setores

específicos para seleccionar as linguagens utilizadas, identificando

permanentemente os perfis dos usuários e suas correspondentes necessidades

de informação e serviços, colocando especial atenção a inclusão de pessoas com 

necessidades especiais.”

(Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, item 26, 2007)

Rede de Pesquisas Cidades InterativaRede de Pesquisas Cidades Interativa



Histórico:

1993 - Presença do Ministério da Fazenda e do Ministério da 

Ciência e Tecnologia na internet;

1998 - Envio da Declaração de Imposto de Renda via Internet;

1999 - Política de Governo Eletrônico e o Programa 

Sociedade da Informação;

2000 - Comitê Executivo de Governo Eletrônico

O @-gov no Brasil e sua institucionalidade



O @-gov no Brasil e sua institucionalidade
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Diretrizes Estratégicas do DGE:

− Implantar de forma unificada serviços por meios eletrônicos no 
governo federal;

− Integrar outros níveis de governo na prestação de serviços;

− Desenvolver e-serviços orientado por eventos da vida de 
cidadãos e demais setores sociais;

− Definir e Implantar padrões de usabilidade e 
acessibilidade para e-Serviços;

Políticas públicas e visão de futuro
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- As primeiras iniciativas de acessibilidade ocorreram no Canadá, 

USA e Austrália, em 1997. 

- USA - "Section 508“;

- W3C -> WAI - e-Europe 2002.

Histórico Internacional e Nacional

- O Decreto nº 5.296 e as Leis nº 10.048 e 10.098;

- O Comitê CB-40 da ABNT;

- Diversas leis estaduais e municipais sobre o assunto.

No Brasil 



Acessibilidade diz respeito a 
locais, produtos, serviços ou 
informações efetivamente 
disponíveis ao maior número e 
variedade possível de pessoas, 
independente de suas 
capacidades físico-motoras, 
perceptivas, culturais e sociais.

Conceito de Acessibilidade



− Primeira versão (1.4) lançada em 18 de janeiro de 2005 e 

colocado em Consulta Pública;

− A segunda versão (2.0) foi lançada em 14 de dezembro de 2005;

− Em maio de 2007 o modelo passa a ser obrigatório no âmbito do 

SISP por intermédio da Portaria nº 03.

Modelo de acessibilidade em governo eletrônico



O e-Mag é constituido atualmente por 2 documentos:

- Modelo: apresentação do modelo de acessibilidade; e,

- Cartilha: apresenta o conjunto de recomendações a ser 
considerado para o processo de acessibilidade dos sítios e 
portais do governo brasileiro.

Modelo de acessibilidade em governo eletrônico



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 1 – corresponde as 
exigências básicas de acessibilidade; 

- Nível Prioridade de Acessibilidade 2 – são as normas e 
recomendações que garantem o acesso às informações do 
documento;

- Nível Prioridade de Acessibilidade 3 – consiste em 
referências que facilitarão o acesso aos documentos 
armazenados na Web.



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 1

Recomendação 1.5 - combinação de cores entre
o fundo e o primeiro plano 



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 1

Recomendação 1.24 - Página alternativa



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 2

Recomendação 2.6 - Aparecimento de janelas de sobreposição, 
pop up ou outras quaisquer



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 2

Recomendação 2.17 - Sítio  estruturado por intermédio
de um mapa ou de sumário



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 3

Recomendação 3.6 - Fornecer barras de navegação 



O Histórico, o modelo e a cartilha técnica...

- Nível Prioridade de Acessibilidade 3

Recomendação 3.7 - Agrupar links relacionados entre si



A disseminação do Modelo e as parcerias...



O instrumento... 



Onde obter, como utilizar e como colaborar para o 
aperfeiçoamento do instrumento...

http://www.governoeletronico.gov.br /



Complementando a Cartilha Técnica



Onde obter, como utilizar e como colaborar para o 
aperfeiçoamento do instrumento...



Conveniência para o Cidadão

− Maturidade do serviço 

− Comunicabilidade

− Multiplicidade de acesso

− ACESSIBILIDADE

− Disponibilidade

− Facilidade de uso

− Transparência 

− Confiabilidade 

Indicadores e Métricas para Avaliação de e-Serviços



PRÓXIMOS PASSOS:

− Abrir novas turmas do curso a distancia do modelo  e da cartilha de  

acessibilidade; 

− Celebração de Termo de cessão de uso para a UFMS e USP. 

− Expectativa de celebração de termo de parceria com a   

Acessibilidade Brasil para suporte a ferramenta no portal de Sw

Público;

Disponibilizar os cursos em mais ambientes de aprendizagem.

Desafios & Próximos passos...

DESAFIOS:

− Fiscalizar no âmbito do SISP a adoção do padrão; 

− Estimular a adoção do e-Mag em estados e municípios a fim de 

que ocorra de fato a universalização do acesso;



“a realização da sociedade da informação somente é possível se os meios

de comunicação existentes na atualidade garantirem acessibilidade

pública indiscriminada, de baixo custo, possibilitando o 

desenvolvimento de uma cidadania digital.”

(GUERREIRO, 2006)
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