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Ministério da Saúde, EPE 

DATA 11/10/2016 

 
ASSUNTO: Uniformização do layout dos websites das instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde 

Considerando as orientações da tutela com vista à progressiva harmonização dos websites institucionais 

das entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do Ministério da Saúde, e de modo a fortalecer e 

padronizar a identidade visual do SNS, torna-se necessário criar procedimentos e processos que 

permitam a uniformização do layout dos websites das instituições hospitalares. 

Neste sentido, por indicação do Ministério da Saúde, todas as instituições devem proceder à 

uniformização do layout dos respetivos websites institucionais em conformidade com as normas e  

guidelines em anexo, até dia 8 de novembro de 2016. 

Novo layout dos websites das instituições hospitalares do SNS: 

 O novo layout dos websites das instituições hospitalares deverá ser implementado pela SPMS - 

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, de acordo com o documento em anexo, que 

fixa as principais normas e guidelines, conforme imagens exemplificativas seguintes. 

 

Figura 1 - Exemplo Cabeçalho. 
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Figura 2 - Exemplo Rodapé. 

A Secretaria-Geral do Ministério da Saúde e a SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE, 

enquanto entidades dinamizadoras e impulsionadoras desta orientação da tutela, solicitam a V. Ex.ª a 

identificação dos responsáveis técnicos (Sistemas de Informação e Comunicação Digital) pela 

manutenção e gestão de conteúdos da instituição.  

Pelo exposto, deverão ser remetidos os dados infra, para o e-mail comunicacao@spms.min-saude.pt, até 

dia 14 de outubro de 2016. 

 Assunto: {SIGLA da instituição} – Responsáveis uniformização do layout dos websites. 

 Corpo do e-mail: 

o Identificação da instituição: Nome, URL do website institucional 

o Responsável Técnico dos Sistemas de Informação: Nome, Contacto telefónico, Endereço 

de e-mail; 

o Responsável da Comunicação Digital: Nome, Contacto telefónico, Endereço de e-mail. 

Para questões adicionais, deverão contactar a SPMS, EPE, através do e-mail comunicacao@spms.min-

saude.pt, indicando o assunto: {SIGLA da instituição} – uniformização do layout dos websites. 

A Secretaria-Geral do Ministério da Saúde monitorizará o grau de cumprimento das orientações e 

validará os conteúdos a constar nos respetivos websites institucionais, elaborando, para o efeito, 

instrumentos de reporte à tutela. 

 

A Secretária-Geral do Ministério da Saúde 
 
 
 
 

Sandra Cavaca 
 

O Presidente do Conselho de Administração da  
SPMS, EPE 

 
 
 

Henrique Martins  
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