
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna ativa seu sítio na
Internet

A Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna (DelLaguna), no dia 18 de setembro de 2014, com o
apoio e  orientação do  Centro  de  Comunicação  Social  da  Marinha,  da  Diretoria  de  Comunicações  e
Tecnologia da Informação da Marinha e do Centro de Tecnologia da Informação da Marinha, ativou o seu
sítio na Internet.

O sítio tem o propósito de informar ao cidadão sobre os serviços prestados, das formas de acesso aos
serviços e dos respectivos compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. A criação do
sítio eletrônico visa contribuir com a orientação, coordenação e controle das atividades relativas à Marinha
Mercante, marítimos, amadores e Organizações Correlatas, no que se refere à segurança da navegação, defesa
nacional, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica,  princípios que norteiam a
missão básica desta Organização Militar (OM). A ativação do sítio eletrônico trará benefícios com relação a
produção/prontificação de documentos, já que proporcionará uma redução dos atendimentos presenciais. 

Sua  construção,  disponibilização  e  contínuo  desenvolvimento  pautaram-se  em  quatro  dimensões
básicas:  funcionalidade,  atratividade,  atualidade  e  interatividade.  As  dimensões  dizem  respeito  ao
oferecimento  de  ferramentas  e  materiais  que  possam ser  percebidos  como práticos,  relevantes,  de  fácil
aplicação e realmente úteis  para o cidadão,  de modo a contribuir  para a excelência da  atividade-fim da
DelLaguna.  

A OM identificou como público-alvo  os membros da comunidade marítima,  candidatos a habilitação de
amadores, aquaviários, navegantes da área de jurisdição, potenciais candidatos aos concursos  das diversas
formas de ingresso na Marinha,  usuários dos serviços desta Delegacia, Amigos da Marinha, estudantes e
pesquisadores em geral, Empresas Públicas e Privadas, Governo e Militares da MB (Ativos e Inativos).

Esta boa prática se encontra no Critério 3 - Imagem e relacionamento com outras OM que utilizam nossos
serviços ou com outros usuários externos, que visa propiciar aos usuários da DelLaguna um instrumento rico
em informações, mantendo um canal direto de comunicação destes usuários junto a OM de forma a melhorar
a prestação de nossos serviços e assegurar mais transparência acerca das atividades realizadas na Instituição. 



www.dellaguna.mar.mil.br
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