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ÁREA DA COMUNICAÇÃO

1. Apresentação Global do Plano de Ação

2. Apresentação por projeto:

1. “Rede Interna da USP”

2. “Newsletter Interna” 

3. “Informação Científica” 

4. “Newsletter Externa” 

5. “Comunidade, internet e redes sociais”
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ÁREA DA COMUNICAÇÃO

Finalidades:
 Envolver (os profissionais da USP; os 

profissionais do ACeS; os parceiros; a 
comunidade)

 Promover da Imagem (d: da USP; ind: do 
ACeS)

 Transmitir Confiança (USP, ACeS, parceiros, 
comunidade)

Plano de Ação
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Comunicação 
Interna

“Rede Interna da 
USP” Sandra Almeida

Luís Cunha, Rosa 
Branca, Sandra 
Almeida

“Newsletter 
Interna” 

Ana Maria 
Peixoto

Ana Maria, Luís
Cunha, Mariana 
Mota

“Informação 
Científica” Mariana Mota

Luís Cunha, 
Mariana Mota,  
Rosa Branca

Comunicação 
Externa

“Newsletter 
Externa” Luís Cunha

Ana Maria, Luís
Cunha, Mariana 
Mota

“Comunidade, 
Internet e redes 
sociais”

Rosa Branca 
Mansilha

Ana Maria, Luís
Cunha, Mariana 
Mota, Rosa Branca, 
Sandra Almeida



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

1.População-alvo (quem e nº previsível): Profissionais da USP
2.Horizonte temporal:  Dezembro 2013
3.Gestor e outros interlocutores: Gestora: Sandra Almeida; Equipa: Luís 
Cunha, Sandra Almeida e Rosa Branca Mansilha
4.Grupo executor e parcerias: Luís Cunha, Sandra Almeida, Rosa Branca 
Mansilha e equipa alargada
5.Finalidades:  contribuir para as finalidades definidas para a área
6.Objetivos Gerais: Disponibilizar de forma ágil e organizada toda a 
informação produzida na USP ;
7.Metas:  até dezembro de 2012, 100% dos profissionais da USP deverão 
utilizar os modelos  de documentos da USP

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

8. Atividades: (quem, onde, quando?)

• Colocar um placard em zona estratégica (ex. “bar da USP”) para afixar 
determinada informação (avisos, informação científica, lista de 
aniversários, datas de reuniões, …)

• Uniformizar  os modelos de relatórios/documentos produzidos 
internamente na USP –

proposta:  enviarem os modelos que cada área/programa/projeto utiliza para 
se proceder à sua análise e posteriormente se propor modelos únicos 
que contemplem todas as especificidades de cada atividade.

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

8. Atividades (cont.): quem, onde, quando

•Utilizar o logotipo já criado:

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

8. Atividades (cont.): quem, onde, quando

• Atualizar a informação colocada na rede 2 vezes por semana (…)
• Elaborar um manual de procedimentos para utilização da rede interna da 

USP.
Proposta do Modelo de funcionamento da rede:
(1) Cada profissional terá um ficheiro em que coloque toda a informação 
que deseje  (desaconselha-se a duplicação de informação, uma vez que a 
capacidade da rede não é muito elevada);

(2) Haverá um ficheiro “Comunicação_documentos” onde deverão ser 
colocados todos os documentos que os profissionais pretendam partilhar 
na rede, para que a gestora do projeto “rede interna da USP”  os coloque 
no ficheiro
(3) O ficheiro “Unidade Saúde Pública”  é da responsabilidade da gestora 
do projeto “rede interna da USP” pelo que os profissionais não deverão 
colocar nenhuma informação neste ficheiro;

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

(2) Cada profissional
deverá colocar nesta
Pasta a informação
que pretenda partilhar
na rede

(1) Ficheiros 
pessoais, da 
responsabilidade 
de cada 
profissional

(3) Esta pasta é só para consulta; a
informação nela contida só deverá
ser colocada pela gestora/equipa do
projeto “rede interna da USP”

extinção

Documentos a 
comunicar



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

8. Atividades (cont.): quem, onde, quando

• Envio de um e-mail a todos os profissionais, pela gestora do projeto 
“Rede interna da USP”, informando-os da colocação de um novo 
documento na rede, especificando: Título do Documento, autor(a)(s), 
ficheiro onde foi colocado.

• Sempre que houver uma não conformidade em relação à utilização da 
rede, será enviado um e-mail a todos alertando para o facto.

• Apresentação da proposta de modelos de documentos  a utilizar por 
todos os profissionais, na  próxima reunião da USP (junho) 

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

9. Recursos (humanos, materiais, financeiros)
• Humanos – equipa do projeto; todos os profissionais da USP
• Materiais – rede informática; placard
• Financeiros – sem custos adicionais (custos decorrentes do normal 

funcionamento da USP)

10. obstáculos (eventuais ou previsíveis) :
• A Capacidade da rede poderá ser insuficiente;
• Utilização incorreta da rede por parte dos profissionais, não respeitando  

os procedimentos acordados;
• A não atualização em tempo útil.

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

11. Plano de Implementação – cronograma de atividades

•16 maio – afixação do placard;
•Até 16 maio – envio dos modelos utilizados;
•até 18 maio – reorganização da rede;
•21 maio – envio de um e-mail a todos os profissionais dando conhecimento da 
nova reorganização da rede e envio simultaneamente do manual de 
procedimentos;
•Atualização da rede por parte da gestora/equipa às 3ª e 5ªfeiras;
•Envio de um e-mail a todos os profissionais informando da colocação de nova 
informação, às 4ª e 6ª feiras;
•Junho 2012 – proposta dos modelos a utilizar na USP;
•Setembro de 2012 - envio de um 1º questionário para avaliação do grau de 
satisfação dos profissionais  em relação ao projeto e para proposta de melhorias;
•2 semanas após o preenchimento do questionário - divulgação do resultado do 
questionário, com eventual proposta de alterações.

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Rede Interna da USP” (Ficha de projeto)

12. Plano de avaliação - M&A

• Monitorização: semanal - funcionamento da rede, nomeadamente das não 
conformidades;

• Avaliação: 
– parcelares – setembro  2012 e  Abril de 2013; 
– final: Dezembro de 2013  

“Rede Interna 
da USP”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Informação científica” (Ficha de projeto)

1.População-alvo (quem e nº previsível): Profissionais da USP;

2.Horizonte temporal:  Dezembro 2013;

3.Gestor e outros interlocutores: Gestora: Mariana Mota; Equipa: Luís Cunha, 
Mariana Mota e Rosa Branca Mansilha;

4.Grupo executor e parcerias: Equipa de projeto , todos os profissionais da 
USP;

5.Finalidades:  contribuir para as finalidades definidas para a área

6.Objetivos Gerais: Contribuir para a valorização profissional dos 
profissionais da USP; promover a valorização científica da Unidade.

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:

“Informação científica” (Ficha de projeto)

7.Metas: a definir
8.Atividades:
•Procurar ativamente informação sobre congressos / encontros / seminários 
/workshops / formação / cursos (…) científicos, em vários sites, que seja útil à 
USP;
•Criar uma pasta na rede interna da USP (da responsabilidade da gestora do 
projeto “rede interna da USP”), onde serão colocados  ficheiros com 
informação relativa a congressos / encontros / seminários /workshops / 
formação / cursos (…) científicos;
(nota: conforme referido no projeto “rede interna da USP” será enviado por 
e-mail sempre que houver atualização da informação a nível da rede)
•Colocar no placard informação atualizada sobre congressos / encontros / 
seminários /workshops / formação / cursos (…) científicos;
Nota: sempre que um profissional da USP tenha conhecimento de algum 
destes eventos científicos poderá/deverá partilhar/informar a gestora do 
projeto “Informação científica”

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Informação científica” (Ficha de projeto)

9. Recursos (humanos, materiais, financeiros)
• Humanos – equipa do projeto; todos os profissionais da USP;
• Materiais – rede informática; placard, internet; correio normal;
• Financeiros – sem custos adicionais (custos decorrentes do normal 

funcionamento da USP)

10. obstáculos (eventuais ou previsíveis) :
• A informação não ser conhecida em tempo útil;
• A informação não ser  divulgada em tempo útil;
• A rede interna colapsar…
• Os profissionais não se sentirem motivados para a sua valorização 

profissional;
• A direção do ACeS não apoiar a participação dos profissionais congressos / 

encontros / seminários /workshops / formação / cursos (…) científicos;
• Falta de recursos económicos para poder participarem  congressos / 

encontros / seminários /workshops / formação / cursos (…) científicos

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:
“Informação científica” (Ficha de projeto)

11. Plano de Implementação – cronograma de atividades

• 9 maio 2012 - criação de uma pasta na rede interna da USP, com o título: …
• junho  2012– recolha de sites, contatos de uma forma geral,  com interesse 

para o projeto
• 1 julho  2012 – início da divulgação e dinamização da pasta colocada na rede

12. Plano de avaliação - M&A

• Monitorização: semanal

• Avaliação: 
– parcelares – dezembro  2012 e  junho de 2013; 
– final: dezembro de 2013  

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

1.População-alvo (quem e nº previsível): Todos os profissionais do ACeS 
Porto Oriental;

2.Horizonte temporal:  Dezembro 2014;

3.Gestor e outros interlocutores: Gestora: Ana Maria Peixoto; Equipa: Ana 
Maria Peixoto , Luís Cunha e Mariana Mota;

4.Grupo executor e parcerias: Equipa de projeto , todos os profissionais da 
USP;

5.Finalidades:  contribuir para as finalidades definidas para a área

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

6. Objetivos Gerais:
•Informar a população-alvo sobre os nossos serviços;
•Manter o contato regular com a população-alvo.

7. Metas:
•Produzir  2 newsletter (na última 4ª feira dos meses de setembro e março)  
por ano (2013-2014);
•80% dos profissionais do ACeS deverão considerar útil a informação 
vinculada;
• 95% dos profissionais deverão conhecer  80% das atividades desenvolvidas 
na USP;
•100% das unidades deverão solicitar mais informação à USP para além da 
que é divulgada na newsletter.

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

8. Atividades:
• Formação no âmbito da comunicação, informação e marketing, dirigida 

aos profissionais da USP que queiram, sendo necessário pelo menos um 
representante por área funcional, com o objetivo de capacitar os 
profissionais a produzirem notícias de acordo com as boas práticas desta 
área;

• Analisar os planos de comunicação de cada projeto e construir um plano 
de comunicação global para a USP que se adeque às necessidades de 
cada área/programa/projeto;

• Reunir periodicamente com a equipa alargada (reuniões trimestrais)
Nota:  a equipa alargada deverá ser constituída pela equipa projeto mais 
um profissional que represente cada grupo profissional)

• Criar um e-mail que sirva de contato entre a equipa projeto e os leitores 
da newsletter;

• Elaboração da newsletter para o estudo piloto;
• Elaboração semestral de uma newsletter,
• Aplicação de questionário para avaliação do projeto

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

9. Recursos (humanos, materiais, financeiros)
•Humanos – equipa projeto; equipa alargada, todos os profissionais da USP;
•Materiais – rede informática, e-mail;
•Financeiros – sem custos adicionais (custos decorrentes do normal 
funcionamento da USP)

10. obstáculos (eventuais ou previsíveis) :
•O material informativo a ser utilizado não ser enviado em tempo útil;
•Os profissionais não se sentirem motivados a produzir informação/notícias;
•Nem todos os profissionais terem um e-mail de serviço (ponderar a utilização 
de e-mail pessoal…)
•Problemas na rede informática do ACeS;  

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

11. Plano de Implementação – cronograma de atividades

• 9 de maio 2012 – definir a equipa alargada
• 28 de maio 2012 – envio do plano de comunicação por projeto;
• 29 ou 30 de maio 2012 -Formação USP (comunicação, informação e marketing)
• 21 de junho 2012 – envio das notícias 
• 25 de junho 2012 – reunião equipa alargada
• 25 de julho e 22 de agosto – teste piloto
• 26 de setembro 2012 – 1ª edição
• 27 de  março 2013 – 2ª edição
• 25 de setembro 2013 – 3ª edição
• 26 de março 2014 – 4ª edição
• 24 de setembro 2014 – 5º e última edição

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter interna” (Ficha de projeto)

12. Plano de avaliação - M&A

•Monitorização: contínua

•Avaliação: 
– Parcelares – 1ª teste piloto; semestral (após o envio de cada NL)
– Final (dezembro de 2014) – envio de questionário; análise dos e-mail recebidos ao 

longo do tempo

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

1.População-alvo (quem e nº previsível): Hospitais; Escolas; Junta de 
Freguesia; Equipas de rua; PSP; Segurança Social (IPSS, ONG)… todos os 
parceiros;

2.Horizonte temporal:  Dezembro 2014;

3.Gestor e outros interlocutores: Gestor: Luís Cunha Equipa: Ana Maria 
Peixoto , Mariana Mota e Luís Cunha;

4.Grupo executor e parcerias: Equipa de projeto , todos os profissionais da 
USP, parceiros a convidar;

5.Finalidades:  contribuir para as finalidades definidas para a área

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

6. Objetivos Gerais:
•Informar a população-alvo sobre os nossos serviços;
•Manter o contato regular com a população-alvo.

7. Metas:
•Produzir  4 newsletter (na última semana dos meses de janeiro, abril, julho 
e outubro) 
•75% da população alvo  deverão considerar útil a informação vinculada;

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

8. Atividades:
•Formação no âmbito da comunicação, informação e marketing, dirigida aos 
profissionais da USP que queiram, sendo necessário pelo menos um 
representante por área funcional, com o objetivo de capacitar os 
profissionais a produzirem notícias de acordo com as boas práticas desta 
área;
•Reunir periodicamente com a equipa alargada (reuniões de 2 em 2 meses)
Nota:  a equipa alargada deverá ser constituída pela equipa projeto mais um 
profissional que represente cada grupo profissional)
•Constituir uma equipa alargada com os parceiros, após a produção da 1ª NL
•Criar um e-mail que sirva de contato entre a equipa projeto e os leitores da 
newsletter;
•Elaboração da newsletter para o estudo piloto;
•Elaboração trimestral de uma newsletter,
•Aplicação de questionário para avaliação do projeto

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

9. Recursos (humanos, materiais, financeiros)
•Humanos – equipa projeto; equipa alargada, todos os profissionais da USP;
•Materiais – rede informática, e-mail;
•Financeiros – sem custos adicionais (custos decorrentes do normal 
funcionamento da USP)

10. obstáculos (eventuais ou previsíveis) :
•O material informativo a ser utilizado não ser enviado em tempo útil;
•Os profissionais da USP não se sentirem motivados a produzir 
informação/notícias;
•Nem todos os parceiros  terem um e-mail de serviço (ponderar a utilização de 
e-mail pessoal…)
•Problemas na rede informática do ACeS;  

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

11. Plano de Implementação – cronograma de atividades

•9 de maio 2012 – definir a equipa alargada
•29 ou 30 de maio 2012 -Formação USP (comunicação, informação e marketing)
•24 de outubro 2012 – envio das notícias 
•31 de outubro 2012 – reunião equipa alargada
•27 de fevereiro  2013 – teste piloto
• 24 de abril 2013 – 1ª edição

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Newsletter Externa” (Ficha de projeto)

12. Plano de avaliação - M&A

•Monitorização: contínua

•Avaliação: 
– Parcelares – 1ª teste piloto; trimestral (após o envio de cada NL)
– Final (dezembro de 2014) – envio de questionário; análise dos e-mail recebidos ao 

longo do tempo

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

1.População-alvo (quem e nº previsível):  Toda a comunidade; parceiros 
(grupos de trabalho; acesso restrito)

2.Horizonte temporal:  Dezembro 2015;

3.Gestor e outros interlocutores: Gestora: Rosa Branca; Equipa: Ana Maria 
Peixoto , Luís Cunha, Mariana Mota, Rosa Branca e Sandra Almeida;

4.Grupo executor e parcerias: Equipa de projeto , USP; parcerias: todos os 
parceiros formais

5.Finalidades:  contribuir para as finalidades definidas para a área

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

6. Objetivos Gerais:
•Informar a população-alvo sobre os nossos serviços;
•Manter o contato regular com a população-alvo.

7. Metas:
• criar um site “interno” até 30 de junho de 2012;
•Divulgar o site da USP em janeiro de 2013;
•Promover um encontro anual da USP/Comunidade (Janeiro)
•Ter  2000 visitantes por ano,
•…

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

8. Atividades:
•Construção de um site-piloto, para utilização apenas pela USP;
•Adesão às redes sociais;
•Construção do site definitivo;
•Divulgação do site;
•Manutenção do site;
•Encontro USP (anual)
•“Um dia Com a USP”… dirigido aos parceiros/Unidades funcionais do ACeS ; 
(mensal)

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

9. Recursos (humanos, materiais, financeiros)
•Humanos – equipa projeto; equipa alargada, todos os profissionais da USP; 
parceiros
•Materiais – rede informática; outros
•Financeiros – sem custos adicionais (custos decorrentes do normal 
funcionamento da USP) até dezembro de 2012; 20 euros/mês a partir de 
janeiro de 2013

10. obstáculos (eventuais ou previsíveis) :
•Dificuldade na manutenção do site;
•Dificuldades financeiras
•…

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

11. Plano de Implementação – cronograma de atividades

•Julho 2012 – apresentação do site na reunião da USP;
•Julho – novembro 2012 – site-piloto;
•26 e 27 janeiro 2013– encontro USP/Comunidade
•Divulgação do site da USP e NL externa da USP

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



COMUNICAÇÃO EM SAÚDE
“Comunidade, internet e redes sociais” (ficha de projeto)

12. Plano de avaliação - M&A

•Em construção ( a divulgar na reunião de julho da USP)

PA

Projetos:

“Rede Interna 
da USP”

“Informação 
científica”

Newsletter 
interna”

“Comunidade, 
internet e redes 

sociais”



ÁREA DA COMUNICAÇÃO
Plano de Ação



ÁREA DA COMUNICAÇÃO
Capítulo II

Missão, Visão e Valores

Plano de Ação



ÁREA DA COMUNICAÇÃO
Capítulo II

Missão, Visão e Valores

Plano de Ação



ÁREA DA COMUNICAÇÃO
Plano de Ação

Ana, Clotilde, Eduarda, Hélder, Isabel, Lígia, Luís, Margarida, Mariana, 
Mónica, Natália, Olga, Patrícia, Paula, Rita, Rosa,  Sandra, Susana

USP

06/06/2012Portugal



ÁREA DA COMUNICAÇÃO
Plano de Ação

ACeS Porto Oriental, ARS Norte/DSP

Valor Valor Valor

Visão, Missão, Valores, Atividades; Resultados; Parceiros, 
Comportamentos, Atitudes., Relações Interpessoais; …



Plano de Ação

Gratos pela sua atenção…

ÁREA DA COMUNICAÇÃO
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