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Fomentar uma estratégia de participação
activa, através de um meio de
comunicação privilegiado entre a equipa
de trabalho, o cidadão e as instituições.

O microsite é um instrumento que permitirá o envolvimento
dinâmico no processo de construção do PNS 2011-2016 e será o
mecanismo preferencial na recolha e partilha de contributos,
estudos e evidências, sínteses, análises e discussões.
Neste poster apresentamos a estrutura e funcionalidades do
microsite, e a sua função no processo de desenvolvimento do PNS.

INTRODUÇÃO

www.acs.min-saude.pt/pns2011-2016

É o convite a todos à participação activa no planeamento estratégico da saúde.

OBJECTIVO FINAL

FUNCIONALIDADES
• Espaço para comentários e discussão 

em todas as páginas
• Colocação e acesso a documentos
• Inscrição para aviso automático de 

novas versões e novos comentários 
por página

• Contador de visitas por página e 
descarregamento de documentos

• Distribuição de newsletter
• Pesquisa por palavras-chave
• Versão inglesa

TEXTO

• Visualização dos 
comentários até três níveis 
de hierarquia

ÁREA DE 
COMENTÁRIO

• Introdução de texto até 
3.000 caracteres e upload 
ficheiros

INTRODUZIR 
COMENTÁRIO

ESTRUTURA DE PÁGINA/ARTIGO

DESTAQUES
Visualização de acontecimentos ou 

artigos classificados como notórios

AGENDA
Calendarização dos próximos cinco 

acontecimentos do relacionados com o 

processo de construção do PNS 2011-2016.

CONTRIBUTOS
Visualização dos últimos contributos 

recebidos e referência ao artigo respectivo.

NOTÍCIAS
Visualização das 

últimas cinco 

noticias

COMENTÁRIOS
Visualização dos últimos cinco 

comentários introduzidos pelos 

utilizadores no site

ÚLTIMOS DOCUMENTOS
Visualização dos últimos cinco ficheiros 

colocados no site.

ESTRUTURA FINAL

» Apresentação
• Boas vindas do ACS e dos Coordenadores
• Estrutura de Coordenação e Apoio
• Parceiros e Grupos de Trabalho
• Visão e Objectivos do Microsite
• Perguntas Frequentes
• Localização/Contactos

» Planeamento em Saúde
• Natureza e Objectivos dos PNS
• PNS 2004-2011
• Outros Documentos de Planeamento Nacional
• PNS de outros Países

» PNS 2011-2016
• Visão e objectivos
• Modelo Conceptual
• Análises Especializadas
• Plano de Consulta, Envolvimento e Comunicação
• Discussão Pública
• Produtos Finais
• Metas e cronograma
• Glossário

» Áreas Temáticas
• Ponto de Partida (...)
• Eixos Estratégicos (...)
• Estratégias transversais (...)

» Boletim pensar saúde
» Contributos

• Cidadãos
• Instituições do Ministério da Saúde
• Instituições de Outros Ministérios
• Agrupamento de Centros de Saúde
• Instituições prestadoras de cuidados (Unidades 

dos CSP, Hospitais, Unidade de Cuidados 
Continuados, etc.)

• Câmaras Municipais
• Ordens, Associações Profissionais e Sociedades 

Científicas
• Comunidade Académica
• Associações de Doentes
• Organizações Não Governamentais
• Fundações
• Entidades Privadas
• Sociedade Civil
• Sindicatos
(...)

A desenvolver ao longo do 
processo de discussão do PNS

• Áreas 
Temáticas

• Contributos

ANÁLISE
ESPECIFICA

• Discussão

• Contributos

CONSULTA 
PÚBLICA

• Revisão

DOCUMENTO 
FINAL

SÍNTESE
DOCUMENTOS 
PRELIMINARES

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

DO PNS 2011-2016


