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Enquadramento

O Plano Nacional de Saúde constitui um elemento basilar das políticas de saúde em Portugal, traçando o 
rumo estratégico para a intervenção no quadro do Sistema de Saúde. Desta forma, este plano cumpre um 
papel agregador e orientador das medidas consideradas mais relevantes para obtenção de mais ganhos em 
saúde por parte da população portuguesa. Paralelamente, atua como referencial para as políticas e ações no 
setor da Saúde, bem como os demais setores com impacto nesta área, realçando a perspetiva de Saúde em 
Todas as Políticas. Este é um projeto da responsabilidade da Direção Geral de Saúde, que se concretiza 
através de um trabalho de cocriação, isto é, de natureza colaborativa e participativa, envolvendo diversos 
estratos da população.



Caracterização

O PNS procura ser mais do que um documento, um processo de mudança. Para tal, encontra no mote ‘Saúde 
Sustentável de Tod@s para Tod@s’ a essência relativa à contribuição adequada para os principais desafios 
de saúde global das próximas décadas. 
O esforço de ser um plano de extensão a todo o país implica a inclusão (envolvimento) dos diversos estratos 
– ligados direta e indiretamente à saúde - neste processo. Nesse sentido, uma das obrigações do PNS é ser 
desenvolvido de forma a garantir a fácil adoção da sua base técnica por todos, o que conduzirá a um mais 
eficaz compromisso dos diferentes stakeholders.  
A caracterização deste plano pode, assim, encontrar concretização no conceito de um modelo integrativo, 
intersectorial e multidisciplinar que intersecta as dimensões ambientais, sociais e económicas, desenvolvido 
ao nível nacional (PNS) e subnacional (PLS). 



Objetivos de comunicação do Plano Nacional de Saúde 2021-2030

> Criar a predisposição positiva para o entendimento da saúde pública como um compromisso social 
> Criar redes colaborativas e relações de confiança 
> Mobilizar interna e externamente 
> Promover práticas de comunicação participativa e colaborativa 
> Cocriar e implicar multistakeholders 
> Ativar e enraizar o sentimento de pertença 
> Partilhar conhecimento para resiliência comunitária 



Desafio

> Criação de identidade visual do Plano Nacional de Saúde 2021-2030 coerente com o mote escolhido: 
Saúde Sustentável de Tod@s para Tod@s
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Tratando-se de um desígnio que terá como output um documento orientador, a sua expressão gráfica não se deve sobrepôr às instituições que o endossam. 
O PNS 2021-2030 é um documento supra institucional, sendo o resultado de um processo colaborativo.
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Ambiente gráfico do PNS

O ambiente gráfico complementa a marca, através duma composição que desconstrói o símbolo da saúde (cruz), 
transformando-a num sinal positivo (seta). Desta forma, representa a saúde de um modo evolutivo e projeta-a no futuro.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Sed egestas, odio in maximus cursus, lectus justo volutpat tortor, et finibus enim nulla eu 
orci. Ut laoreet et justo eget suscipit. Pellentesque faucibus pulvinar massa, at placerat nisl 
sagittis id. In tristique laoreet erat. Etiam mattis rutrum volutpat. Pellentesque finibus, nunc 
nec finibus tincidunt, dui tellus maximus diam, at consequat metus augue eu elit. Curabitur 
gravida egestas massa vel elementum. Vestibulum ac consequat tortor. Cras finibus ante non 
metus vehicula ullamcorper. Morbi tempor id tortor sed pellentesque. Quisque porttitor 
molestie convallis. Maecenas mi erat, luctus non tortor ut, semper rhoncus nulla. Vestibulum 
at varius massa, sit amet lobortis ante. Aliquam porttitor porttitor velit eu mollis.

Proin efficitur justo lorem, vitae maximus dui dignissim suscipit. Curabitur nec mi sed nisl 
pharetra commodo ultrices ac dolor. Vivamus sagittis diam ultrices pulvinar finibus. Quisque 
et sodales eros. Curabitur commodo dictum urna, id ornare nisi vestibulum non. 

01Título Separador



ambiente gráfico

aplicações:
powerpoint

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 

Sed egestas, odio in maximus cursus, lectus justo 
volutpat tortor, et finibus enim nulla eu orci. Ut laoreet et 
justo eget suscipit. Pellentesque faucibus pulvinar massa, 
at placerat nisl sagittis id. In tristique laoreet erat. Etiam 
mattis rutrum volutpat. Pellentesque finibus, nunc nec 
finibus tincidunt, dui tellus maximus diam, at consequat 
metus augue eu elit. Curabitur gravida egestas massa vel 
elementum. Vestibulum ac consequat tortor. Cras finibus 
ante non metus vehicula ullamcorper. Morbi tempor id 
tortor sed pellentesque. Quisque porttitor molestie 
convallis. Maecenas mi erat, luctus non tortor ut, semper 
rhoncus nulla.
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