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Cronologia dos anteriores sites do parlamento

• indicação dos pontos chave que presidiram aos desenvolvimentos das respetivas 
versões

Site atual 

• arquitetura/novos conteúdos/navegação: AR / PAR / COM

• boas práticas: site responsivo / (en/fr) / acessibilidade

• Google Analytics: áreas mais visitadas / browsers mais utilizados / países / língua 



1996 

• presença da Assembleia da 

República Portuguesa na rede 

internet

<1991 – O primeiro website que Tim Berners-Lee construiu - inicialmente unicamente com página de 

texto - foi colocada online em 6 de agosto de 1991>                                      <1998 – surge o Google >



1996



1998 

• novo layout com recurso a 
um maior grafismo



2002
• novo layout

• nova estrutura 

• novas funcionalidades (visita virtual ao 

Palácio de S. Bento)

2003
• emissões em direto do canal  

parlamento

2004
• ligação online a bases de dados 

internas 

• Informação sobre iniciativas 

legislativas, atividades parlamentares, 

intervenções, requerimentos e petições

• Agenda do PAR

• Boletim informativo



2008

• Novo layout

• Sistema de gestão de

conteúdos (Sharepoint)

• Descentralização do  

carregamento dos 

conteúdos

• Disponibilização imediata

da informação

• Responsabilização dos  

intervenientes

• Acessibilidade



https://archive.org/web/



2016 – início da renovação do site

Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital

• Reorganização da página principal (menus e submenus)

• Plataformas de participação dos cidadãos / interatividade

• Conteúdos gráficos e vídeos

• Ferramentas explicativas



2018
• Atualização do layout

• Uniformização de imagem

• Navegabilidade entre sites

• Reorganização e 

estruturação dos conteúdos

• Dados abertos

• Adaptação a dispositivos 

móveis

• Carregamento de 

conteúdos descentralizado, 

efetuado por vários serviços

• Plataformas de 

participação dos cidadãos



NOVO LAYOUT  AR
Menu

Continuidade de menu

Destaques especiais

Destaques semanais  

Trabalhos do dia
Votações
Iniciativas entradas 
Iniciativas em Discussão Pública

Redes sociais

Ligações relevantes selecionadas para 
ficarem repetidas num 1o plano 

Funcionalidades diversas

Rodapé de ligações de acesso rápido 



NOVO LAYOUT PAR



NOVO LAYOUT COM



NOVA ESTRUTURA



NOVA ESTRUTURA



NOVOS CONTEÚDOS
Vídeos explicativos



NOVOS 
CONTEÚDOS
Páginas s/ temas 
de atualidade 



PLATAFORMAS DE PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS

DADOS ABERTOS PARA REUTILIZAÇÃO EXTERNA



Garantir que continuam a existir os meios convencionais de 

relacionamento com os cidadãos, que constituem relevantes 

fatores de inclusão



ADAPTAÇÃO A DISPOSITIVOS MÓVEIS



PARTILHA 
NAS REDES SOCIAIS



BOAS PRÁTICAS ACESSIBILIDADE 

Garantir que pessoas com qualquer grau de deficiência de visão captem a informação 
existente no site
Cumprir as regras estabelecidas para a acessibilidade

Manter um elevado nível de compatibilidade com os leitores de ecrã mais utilizados no 
mercado
Aderir a serviços - síntese vocal - que permitem uma consulta mais fácil dos sites de 
internet



BOAS PRÁTICAS NAVEGABILIDADE
Ligações diretas [redundantes] na primeira página



BOAS PRÁTICAS NAVEGABILIDADE

Índice de acesso rápido aos conteúdos [final da página]



BOAS PRÁTICAS NAVEGABILIDADE

Rapidez no download das páginas /Página Principal 

Depende de fatores internos, nomeadamente aplicações

antigas (PLC/AP) que estão neste momento a ser revistas

– Otimizaram-se os recursos existentes



BOAS PRÁTICAS 

• Linguagem direta e sintética com links para informação mais desenvolvida

• Contextualização da informação

• Coordenação geral de conteúdos publicados

• Disponibilização de dados abertos para serem reutilizados por terceiros

• Versões em línguas estrangeiras



DESTAQUES

…como forma de divulgar, 

com redundância controlada, 

a atividade mais relevante do 

que acontece no parlamento 

semanalmente



DESTAQUES

…como forma de divulgar, 

com redundância controlada, 

a atividade mais relevante do 

que acontece no parlamento 

semanalmente













Obrigada!

Ana Paula Ferreira


