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O que é?

Pontos centrais

Que problemas busca resolver?

O Selo de
Acessibilidade Digital
é a iniciativa da
Prefeitura de São Paulo
que certifica sites e
portais da internet
de órgãos públicos
e da sociedade civil
a partir de critérios
baseados em diretrizes
reconhecidas de
acessibilidade digital.

Visibilidade
Fomenta a
acessibilidade
do mundo digital.

uuPoucos sites acessíveis,
limitando o acesso à
informação.
uuColocar em prática a Lei
Brasileira de Inclusão
(LBI).

Como criar uma
certifcação
confável e
transparente?

Metodologia
de avaliação
baseada
em critérios
nacionais e internacionais.
Monitoramento
automático
de páginas
certificadas verificando sua
acessibilidade cotidianamente.

Responsáveis pelo caso

1

CIDADE DE

SÃOPAULO
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
O Selo Acessibilidade Digital

~
Realização de:

Transparência
Torna acessível
o que antes não
podia ser acessado por
Pessoas com Deficiência.

Por que é inovador?

Caso 11
Selo de Acessibilidade
Digital

O que podemos
copiar e colar
deste projeto?

Confiabilidade
Parcerias com
órgãos externos
garantem a imparcialidade
da certificação.

CPA

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE

SELO

DEM3#-i-il=ll•l•tM=i DIGITAL

Atributo digital
presente
nas páginas
certificadas permite
verificação do status atual
do selo, aumentando
transparência.
Promove a
cultura da
acessibilidade.

uuDisseminação da
Acessibilidade Digital na
própria prefeitura e na
sociedade civil.

Passos para uma certificação confiável
Processo de avaliação
imparcial com procedimentos
claros baseados em critérios
bem estabelecidos;
Articulação com atores
reconhecidos no tema e entre
diferentes secretarias;

Monitoramento automatizado
de sites com Selo em vigência,
garantindo robustez ao Selo;

Disseminação da certificação
através de estratégias de
divulgação para atores chave e
em eventos de negócios.

Fatores de sucesso

Desafios

uuRespaldo institucional.
uuEquipe com autonomia.
uuArticulação de diferentes
atores.
uuConstrução de um
processo de avaliação
robusto e confiável.
uuMonitoramento dos
sites certificados.

uuFortalecimento da
cultura da acessibilidade.
uuDisseminação dentro da
prefeitura.
uuAcompanhamento
constante das
certificações concedidas.
uuGarantir a continuidade
do Selo.
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Resultados

75
sites certificados
desde 2018.

páginas acessíveis
na prefeitura.

...............................................................

sites da
administração
indireta
estão sendo avaliados.

....................................................................

eventos de
promoção da
Acessibilidade
Digital realizados.

Dados fornecidos pela
SMPED em fevereiro de
2020.

