


O Social Digital 2.0 é um projeto 
online criado pela UDIPSS -PORTO 
em parceria com a Nor267 com 
o objetivo de dar resposta à 
obrigatoriedade de detenção de 
Sítio Institucional por parte das IPSS. 

De forma simples e acessível, 
permite às IPSS’s cumprirem 
as suas necessidades legais 
e comunicacionais, através de 
um website funcional, intuitivo e 
personalizado à sua imagem.



O Social Digital apresenta duas 
propostas de design altamente 
personalizaveis para que o novo 
website reflita a imagem da sua 
IPSS. Os designs disponíveis são 
automaticamente adaptáveis 
a todos os tipos de dispositivos 
(telemóvel, tablet e computador).

A IPSS terá ainda acesso a um 
banco de imagens gratuito para 
ilustrar o slide da página inicial, 
respostas sociais e restantes 
áreas do website com fotografias 
profissionais e apelativas.

DESIGN 1

DESIGN 2



< Os separadores do menu podem ter o 
nome personalizado e ser revelados ou 
escondidos, consoante o número de 
páginas que a Instituição pretender ter.

MENU

O dois designs foram projetados com um alto nível de personalização 
para melhor representarem a sua IPSS, distinguindo assim o seu 
website dos restantes.



<
Escolha a cor principal  
do website.

COR

<

Para além de poder optar 
por um dos dois designs e 
altera -lo automaticamente 
através do backoffice a 
qualquer momento, poderá 
ainda escolher a tipografia 
do seu website e a cor 
principal.

Tudo isto de uma forma 
simples, rápida e autónoma.

Merriweather Bold
Montserrat
Public Sans

Fjalla One

Playfair Display SC
Comfortaa

Baloo 2
Quicksand

Pode optar por um dos oitos 
tipos de letra disponíveis para  

os menus e títulos:

TIPOGRAFIA



DESIGN 1

Conheça de uma forma 
detalhada os designs 
disponíveis.

Nos links abaixo terá acesso a 
uma demonstração do Design 
1 adaptado a uma Creche  
e a uma ERPI.

www.creche1.socialdigital.udipss-porto.org

IPSS 1

www.erpi1.socialdigital.udipss-porto.org

IPSS 2



PÁGINA INICIAL
Nesta página poderá ter um slider de 
destaques com imagem, título e botões.
Poderá ainda destacar Respostas Sociais, 
Notícias, Projetos e Atividades e Serviços.

O nome das páginas no menu pode ser 
definido pela Instituição, assim como a 
ordem de colocação.

O menu poderá ter os seguintes 
separadores:
· Sobre;
· Notícias;
· Respostas Sociais;
· Serviços;
· Projetos e Atividades;
· Ementas;
· Como Ajudar;
· Contactos.

Outras páginas e características:
· Política de Privacidade
· Barra de Cookies
· Resolução de litígios
· Livro de Reclamações Online
· Links para as Redes Sociais
· Google Analytics

DESIGN 1



Esta página permite -lhe  
partilhar notícias e 

convocatórias.

Partilhe a história da IPSS, 
missão, valores, orgãos sociais 
e disponibilize os documentos 
intitucionais exigidos por lei.

PÁGINA NOTÍCIAS

PÁGINA SOBRE

<

<

DESIGN 1



Esta página permite -lhe  
apresentar as respostas 

sociais da Instituição.

Página para partilha de projetos 
e atividades da Instituição.

RESPOSTAS 
SOCIAIS

PROJETOS E ATIVIDADES

<

<

DESIGN 1

Informe os diferentes públicos de 
que forma poderão contribuir para o 
crescimento da Instituição.

COMO AJUDAR

<



<

Na página de contactos poderá ter 
um ou mais equipamentos com os 
respectivos contactos

CONTACTOS

Página dedicada à partilha 
online das ementas mensais, 

semanais ou diárias da 
Instituição.  Estes poderão ser 
apresentados em texto ou em 

formato PDF para download.

PÁGINA EMENTAS

<

DESIGN 1



DESIGN 2

Conheça de uma forma 
detalhada os designs 
disponíveis.

Nos links abaixo terá acesso a 
uma demonstração do Design 
2 adaptado a uma Creche  
e a uma ERPI.

www.creche2.socialdigital.udipss-porto.org

IPSS 1

www.erpi2.socialdigital.udipss-porto.org

IPSS 2



PÁGINA INICIAL
Nesta página poderá ter um slider de 
destaques com imagem, título e botões.
Poderá ainda destacar Respostas Sociais, 
Notícias, Projetos e Atividades e Serviços.

O nome das páginas no menu pode ser 
definido pela Instituição, assim como a 
ordem de colocação.

O menu poderá ter os seguintes 
separadores:
· Sobre;
· Notícias;
· Respostas Sociais;
· Serviços;
· Projetos e Atividades;
· Ementas;
· Como Ajudar;
· Contactos.

Outras páginas e características:
· Política de Privacidade
· Barra de Cookies
· Resolução de litígios
· Livro de Reclamações Online
· Links para as Redes Sociais
· Google Analytics

DESIGN 2



<

<

Cada resposta social tem 
uma página única onde pode 
apresentar e descrever as suas 
catacterísticas.

Na página de repostas sociais  
pode informar o público sobre  

os serviços disponibilizados  
pela sua IPSS.

PÁGINA DE
RESPOSTA SOCIAL

RESPOSTAS 
SOCIAIS

DESIGN 2
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Poderá apresentar nesta 
página  os projetos e 

atividades desenvolvidos 
pela Instituição.

Informe os diferentes 
públicos de que forma 
poderão contribuir para o 
crescimento da Instituição.

PROJETOS E 
ATIVIDADES

PÁGINA  
COMO AJUDAR

<

<

DESIGN 2



O Social Digital é muito mais 
do que um website.

Conheça as vantagens de 
aderir ao Social Digital 2.0

Backoffice de gestão de todos os 
conteúdos do Social Digital 2.0
Através de um login autenticado a Instituição terá acesso a uma 
área reservada de fácil utilização onde poderá introduzir, editar ou 
eliminar conteúdos do website com efeito imediato, assim como 
selecionar o design, personalizar as cores e tipo de letra.

Manual de utilização
Será facultado um manual de utilização da plataforma onde a 
Instituição poderão esclarecer todos os detalhes e características 
do website.

Banco de Imagens
A Instituição terá acesso a um banco de imagens profissionais de 
livre utilização no seu novo Social Digital 2.0.

Website atualizado às obrigações legais
Obrigações legais atualizadas com o livro de reclamações online, 
RGPD e Resolução Alternativa de Litígios.

Google Analytics
Os websites Social Digital 2.0 têm instalados o Googgle analytics, 
que permite às instiruições consultar e monotorizar as visitas ao 
website .

Domínio, Alojamento e Certificado SSL
As Instituição terá um dominio e alojamento de 3Gb, 15Gb, 30Gb  
ou 65Gb a um custo acessível para que não sejam limitadas nas suas 
comunicações.  
Todos os alojamentos têm incluídos um certificado SSL para conferir 
segurança e cumprir com as regras do RGPD.

Apoio contínuo e Suporte Técnico
A Instituição terá apoio e suporte técnico gratuito via email e 
backoffice. Terão também acesso a apoio técnico dedicado 
presencial ou por via telefónica, sendo que, dependendo das 
características e especificidade técnica, poderá ser sujeito a um 
custo hora, mediante análise. Sempre mediante aprovação por parte 
da Instituição.

Apoio da criação do Social Digital 2.0
A Instituição terá total apoio na criação do seu wesbite para o 
Social Digita 2.0, assim como na criação do novo website. Após a 
subscrição do serviço, serão solicitados os conteúdos que serão 
introduzidos inicialmente pela equipa da Nor267. Após a sua inserção 
serão facultados os dados de acesso ao backoffice onde  
a Instituição poderá introduzir com total independencia, alterar ou 
apagar todos os conteudos do website.
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O Social Digital é muito mais 
do que um website.

Conheça as vantagens de 
aderir ao Social Digital 2.0

Modalidades de Social Digital 2.0

OPÇÃO 1

Aquisição de Alojamento, domínio e certificado SSL. 
A Nor267 tratará da transferencia do website para o novo servidor, 
assim como das contas de email sem qualquer custo adicional.

OPÇÃO 2

Aquisição de Social Digital 2.0  
+ Alojamento, domínio e certificado SSL. 
A Nor267 tratará da transferencia do website para o novo servidor, 
das contas de email, assim como, da configuração do website 
com os conteúdos facultados pela Instituição, sem qualquer custo 
adicional.

OPÇÃO 3

Aquisição de Social Digital 2.0 
A Nor267 tratará da configuração do website com os conteúdos 
facultados pela Instituição, sem qualquer custo adicional. 
A Instituição terá que garantir que o scumprimento das 
especificidades técnicas para o bom funcionamento do website 
e cumprimento das obrigatoriesdades legais. Estas informações 
serão facultadas via email.
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As Instituições associadas da 
UDIPSS -PORTO, terão acesso  
a um conjunto de serviços de 
design e webdesign com um 
desconto de 10%.

 Criação de novos separadores  
 no seu Social Digital 2.0 
As Instituições poderão introduzir novas páginas no seu Social  
Digital 2.0 mediante orçamento.

 Novas funcionalidades  
 no seu Social Digital 2.0 
As Instituições poderão solicitar a introdução de novas 
funcionalidades no seu Social Digital 2.0 mediante orçamento.

 Website à medida 
As Instituições que pretendam criar um website mas precisam que 
este seja uma solução à medida e diferenciadora.

 Serviços de design 
As Instituições terão disponíveis os seguintes serviços de design, 
com um desconto de 10%: 
· Logótipos;
· Economato (papel de carta, envelopes, cartão de visita);
· Paginação de livros, relatórios, brochuras;
· Cartazes e flyers;
· Newsletters.

Para ter acesso aos serviços 
personalizados indicados com 
desconto não necessita de ter  
o Social Digital 2.0.



Condições gerais:
• Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor e são válidos por um ano.

• Pagamento efetuado na totalidade no momento da adjudicação.

• Alojamentos Web com capacidade superior a 120 Gb , disponíveis sob consulta.

SOCIAL DIGITAL 2.0
• Website e gestor de conteúdos Social Digital

• Personalização e introdução de conteúdos inicias para colocação online

• Manual e utilização

• Google Analytics

DOMÍNIO, ALOJAMENTO WEB 3GB  
COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL SIMPLES
• Certificado de segurança SSL simples

• 3Gb Espaço em disco com certificado

• 1 Domínio permitido (.com, .pt, .org, .com.pt, .net)

• Emails e tráfego ilimitados

• Anti -Vírus, Anti -SPAM e Backups automáticos

DOMÍNIO, ALOJAMENTO WEB 20GB  
COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL SIMPLES
• Certificado de segurança SSL simples

• 20Gb Espaço em disco

• 1 Domínio permitido (.com, .pt, .org, .com.pt, .net)

• Emails e tráfego ilimitados

• Anti -Vírus, Anti -SPAM e Backups automáticos

DOMÍNIO, ALOJAMENTO WEB 30GB  
COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL SIMPLES
• Certificado de segurança SSL simples

• 30Gb Espaço em disco

• 1 Domínio permitido (.com, .pt, .org, .com.pt, .net)

• Emails e tráfego ilimitados

• Anti -Vírus e Anti -SPAM Premium

• Backups Diários (últimos 10 dias)

DOMÍNIO, ALOJAMENTO WEB 65GB  
COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL SIMPLES
• Certificado de segurança SSL simples

• 65 Gb Espaço em disco

• 1 Domínio permitido (.com, .pt, .org, .com.pt, .net)

• Emails e tráfego ilimitados

• Anti -Vírus e Anti -SPAM Premium

• Backups Diários (últimos 10 dias)

DOMÍNIO, ALOJAMENTO WEB 120GB  
COM CERTIFICADO DE SEGURANÇA SSL SIMPLES
• Certificado de segurança SSL simples

• 120 Gb Espaço em disco

• 1 Domínio permitido (.com, .pt, .org, .com.pt, .net)

• Emails e tráfego ilimitados

• Anti -Vírus e Anti -SPAM Premium

• Backups Diários (últimos 10 dias)

225€

43€
Valor anual

97€
Valor anual

138€
Valor anual

70€
Valor anual

Fevereiro 2023

236€
Valor anual



Qualquer dúvida ou questão  
não hesite em contactar-nos. 
Estamos disponíveis por email  
ou telefone, nos dias úteis entre  
as 10h e as 19h.

ALEXANDRA
COSTELHA
socialdigital@nor267.com

+351 222 025 035

+351 966 162 003


