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Plano de Trabalho 

Acessibilidade dos Ambiente Digitais do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

1. Introdução 
 

Procedimentos, medidas e prazos estimados para atendimento ao Art. 120 da Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, acerca da situação de acessibilidade nos sítios, portais, sistemas e serviços 

mantidos na internet pelos órgãos do governo pertencentes à Administração Pública Federal 

(APF), visando a simplificação e padronização das informações desta natureza.  

 
2. Situação Atual 

 

A tecnologia do Portal corporativo do MAPA está sendo modernizada. 

De acordo com as orientações contidas no Ofício Circular nº 781/2016-MP, foi 

diagnosticada a situação de acessibilidade neste Portal através da geração de  relatórios de 

diagnóstico e notas quando à acessibilidade gerados pelos AsesWeb – Avaliador e 

Simulador de Acessibilidade em Sítios (http://asesweb.governoeletronico.gov.br/) e 

AccessMonitor (http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor).  

Foram geradas notas deste Portal conforme a seguir: 

Plano de Trabalho Avaliações 

Sites Avaliados AsesWeb AccessMonitor 

http://www.agricultura.gov.br 72,88 % 7,5 

http://www.agricultura.gov.br/biblioteca 71,36 % 3,7 

http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria 71,86 % 3,8 

http://www.agricultura.gov.br/desenvolvime
nto-sustentavel 

73,44 % 3,8 

http://www.agricultura.gov.br/camaras-
setoriais-e-tematicas 

76,34 % 3,8 
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3. Cronograma 
3.1 Portal Ministério da Agricultura (http://www.agricultura.gov.br) 

 

O referido ambiente digital está em processo de migração de conteúdo e, em seguida, 

inicia a fase de homologação do novo Portal corporativo do Ministério da Agricultura, 

garantindo o atendimento às diretrizes de acessibilidade digital e obedecendo os normativos 

referentes à acessibilidade digital e suas implicações, seguindo, também, às orientações 

contidas no projeto Identidade Digital do Governo (IDG). 

A CGTI juntamente com a Assessoria de Comunicação e Eventos (ACE) irá realizar 

ciclos de capacitação para colaboradores das áreas de negócio do MAPA que serão 

publicadores e revisores do Portal. 

O prazo estimado para a disponibilização ao público do novo site é até 

Setembro/2017. 
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