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Quão importante é a comunicação digital? 

















Boas práticas de comunicação digital 



De acordo com a Constituição da República Portuguesa, a participação  

é um direito fundamental dos cidadãos. Estes, na sua qualidade de utentes,  

têm experiência adquirida sobre a prestação de cuidados de saúde e sobre  

o funcionamento das instituições de saúde em Portugal. Devem, por isso,  

ter uma palavra a dizer nas decisões públicas em matéria de saúde.  

Do mesmo modo, os responsáveis de organizações representativas de  

pessoas com doença devem ser incluídos nos processos de decisão.  

Assim, o Sistema Nacional de Saúde poderá adequar os cuidados de saúde  

às necessidades e prioridades dos seus utentes. Por este motivo,  

pedimos a assinatura da petição por “Mais participação, melhor saúde”. 
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Dirigida 



Na sua qualidade de utentes, os portugueses têm experiência  

da prestação de cuidados de saúde e da sua adequação, ou não,  

às necessidades dos cidadãos. Devem, por isso, ser incluídos  

nos processos de decisão pública sobre o Serviço Nacional de Saúde.  

Assine a petição “Mais participação, melhor saúde”. 
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Simples 
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Curta 



Assine a petição “Mais participação, melhor saúde”.  

Por um Serviço Nacional de Saúde atento às necessidades dos utentes.  

Para que a opinião dos cidadãos conte. 



Clara 
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O post que incita à assinatura da petição pode ser acompanhado de  

uma imagem com fotografia e breve citação de um utente do SNS,  

onde este revele que, após um seu alerta, viu funcionários administrativos,  

enfermeiros ou médicos mudarem o modo como comunicavam com os utentes. 
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Narrativa 



Um vídeo pode ilustrar a grande diferença que faz para um paciente  

com doença grave quando um enfermeiro o trata de modo desrespeitoso,  

manipulando-o de modo brusco e transmitindo-lhe ordens em tom monocórdico,  

em comparação com esse enfermeiro comunicar com ele simpática e humanamente,  

explicando os processos médicos e esclarecendo dúvidas. No final, aparece o texto  

«Assine a petição “Mais participação, melhor saúde”.  

Para que a opinião dos utentes conte».  
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Pungente 



Qualquer pessoa que conheça alguém (ou que conheça alguém que conheça alguém)  

com uma doença degenerativa partilhará notícias sobre experiências laboratoriais  

cujos resultados sugiram a possibilidade de cura. 
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Inesperada 



Se o assunto está momentaneamente na agenda mediática, as pessoas  

têm maior interesse em saber mais sobre ele. Do mesmo modo, se uma efeméride  

é particularmente relevante, o interesse público será também peculiar. 
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Actual 



No caso da petição por «Mais participação, melhor saúde», seria geradora  

de inúmeras reacções dos seguidores do projecto uma entrevista em que  

um decisor político ou administrador hospitalar dissesse que «atender à opinião  

dos utentes legitimaria caprichos e destruiria o Serviço Nacional de Saúde». 
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Dúvidas?  
Ideias? 

 


