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Os e-mails são o meio de comunicação mais elementar na comunicação entre as 
organizações. São gratuitos, rápidos e muito versáteis, dando a oportunidade de incluir 
vários tipos de conteúdo. Mesmo que todas as pessoas usem o e-mail no seu trabalho 
com alguma regularidade, existem algumas regras básicas que precisam de ser 
respeitadas quando se envia e-mails a parceiros ou stakeholders. 

1. Enviar por e-mail é a escolha certa? 

O correio eletrónico chega quase instantaneamente ao seu destino, mas isso não 
significa que será imediatamente lido ou respondido com urgência. A frequência com 
que cada um verifica o seu e-mail pode ir de várias vezes por dia até várias vezes por 
mês, por isso a espera para se obter uma resposta pode ser muito breve ou longa. Para 
além disso, não é possível ter a certeza de que o e-mail chegou realmente à caixa de 
entrada (inbox) da outra pessoa, pois vários problemas podem surgir: desde problemas 
nos servidores que não permitem a receção do e-mail ou a mensagem ser filtrada para 
a caixa de SPAM. Tenta ter isto em conta quando envias um e-mail e considera todos 
os aspetos que estão envolvidos neste tipo de comunicação.  

2. Pensa no destinatário do teu e-mail 

Quando te diriges a alguém, tenta ter em mente que a outra pessoa provavelmente: 

! Está ocupada, sem muito tempo para ler um e-mail de alto a baixo e tem tempo 
limitado para responder, por isso tenta ser o mais breve e sucinto possível (mas 
incluindo sempre toda a informação necessária para uma resposta relevante); 

! Tem a sua própria perceção e interesse sobre as coisas que podem ser 
diferentes dos teus, é preciso encontrares um ponto em comum; 

! Se sente entusiasmado em ser reconhecido pelo trabalho que estás a pedir que 
faça; 

! Ficará feliz em receber um elogio. As tuas palavras serão bem-vindas (desde de 
que não exageres); 

3. Escolhe o tema apropriado para o e-mail! 

Com as caixas de entrada a ficarem cheias de e-mails, muitos deles não solicitados, 
certos e-mails importantes podem facilmente ser ignorados. Tenta preencher o assunto 

1. E-mail 
Como escrever um bom e-mail? 
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com um tópico que signifique algo para o leitor e que indique em poucas palavras do 
que se trata. Não uses apenas “Importante!”, “Proposta” ou “Pergunta”, mas procura 
ser específico/a sobre aquilo que irás mencionar no corpo da mensagem (e.g. 
“Pergunta sobre os voluntários do projeto Future Capital Project”).  

Para além disso, e dadas as limitações de vários serviços de e-mail, tem em mente que 
apenas as primeiras palavras aparecem na linha do assunto, por isso tenta manter o 
texto breve (e.g. do assunto anterior, o destinatário apenas conseguirá ver “Pergunta 
sobre os voluntários...”). 

Geralmente considera-se que um e-mail deve abordar um único tópico (e.g. se for 
preciso escreveres acerca de dois projetos deves enviar dois e-mails diferentes) 

4. Começa sempre com um cumprimento! 

Mesmo que estejas a enviar um e-mail a um parceiro próximo ou a um colega de 
trabalho, é sempre bem educado iniciar com um cumprimento típico. Se estiveres a 
referir-te a uma pessoa com o qual tenhas uma relação mais formal, podes usar “Caro 
Senhor/ Senhora,”, “Caríssimo Sr. ou Sra. ou Dr. …,”, “A quem possa interessar:”, “Ao 
cuidado de …,” ou “Exmo(a)(s) Senhor(a)(es),”, incluindo sempre que possível o nome 
do(s) destinatário(s) sempre que souberes a quem te direcionas. 
Não te esqueças que deves sempre usar os nomes de família 
quando se trata do modo formal (no caso de Sr. António 
OLIVEIRA, deve-se usar “Sr. Oliveira” e nunca “Sr. António”). 

A nível de relações informais, podes usar – ”Boas Manuel”, “Olá 
Joana,”, “Caro colega,”, ou simplesmente dizer “Boas,” ou 
“Olá,”. Independentemente da situação, é importante que te 
lembres que os cumprimentos são sempre seguidos de uma vírgula “,” (exceto no caso 
de “A quem possa interessar:”). 

5. Certifica-te que mencionas o propósito ou o assunto desde o início! 

O fato de saberes aquilo que queres dizer quando escreves não significa que a outra 
pessoa o compreenda. Se te estiveres a referir a um projeto, certifica-te de tornar bem 
claro qual é o projeto desde o início, usando preferencialmente uma referência que têm 
em comum (e.g. o nome do projeto para discussões com parceiros ou o número de 
identificação do projeto para as agências financeiras). Independentemente de estares a 
abordar uma proposta de parceira, uma reclamação ou uma pergunta, deves sempre 
indicar isso desde o início de forma a criar um contexto adequado para a comunicação 
prosseguir (desta forma, tudo o que se seguirá relacionado com este tópico em 
específico estará mais claro na mente do leitor).  
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Algumas formas típicas de começar um e-mail podem ser “Venho por este meio …”, 
“O motivo pelo qual escrevo este e-mail centra-se em obter esclarecimentos sobre ...” 
ou algo relacionado. 

Tem em conta que, para e-mails mais informais, antes de falares sobre o motivo pelo 
qual escreves, podes também incluir alguma conversa de circunstância ou cordial, 
apenas para reafirmar a vossa relação e o fato de não estares apenas interessado/a no 
outro por questões profissionais mas também  por motivos mais pessoais (e.g. “Há 
muito tempo que te vejo! Como vão as coisas na tua organização?”, “Espero que 
estejas bem!” ou “Como estás? Como estão a correr as coisas ultimamente?”). 

6. Tê em conta as limitações da comunicação verbal 

Como descobriste na primeira parte deste manual, mais de 70% de uma mensagem é 
enviada de forma não-verbal (tom de voz, expressões, gestos, etc.). Contudo, na escrita 
a comunicação não-verbal é quase inexistente. Tê em conta que a outra pessoa não 
consegue sentir o tom da tua voz, não pode ver-te quando sorris ou estás triste, a 
mesma mensagem pode ter significados diferentes.  

Vamos ver este exemplo simples: O que entendes ao ler a seguinte frase: “No final de 
contas, vens ou não?”  

Pensaste ser uma simples pergunta sobre a decisão de ir a um lugar? Ou talvez tenhas 
percebido a pergunta como uma observação de alguém aborrecido sobre a tua 
hesitação. 

Geralmente as pessoas não pensam muito nisso e preenchem a informação em falta 
(neste caso o tom do emissor) com as suas impressões pessoais ou mesmo com os seus 
prejudícios acerca desse tópico, o que muitas vezes pode estar incorreto. Pensa sempre 
nos possíveis equívocos que podem surgir na compreensão daquilo que estás a 
escrever. 

Além disso, mesmo que na comunicação profissional os emoticons não sejam aceites, 
na comunicação informal podemos usá-los em certos momentos para exprimir 
diferentes sentimentos (de novo, tentando não abusar o uso deles). 

7. Tenta transmitir toda a informação relevante mas sê breve quando descreves 
aquilo de que queres falar! 

Estamos numa época em que vivemos saturados de informação todos os dias e isto 
contribui para a diminuição da nossa capacidade de atenção. As pessoas já não se 
sentem entusiasmadas sobre lerem longas cartas porque isso simplesmente lhes tirava 
imenso tempo (do qual elas já não têm muito). Tenta idealmente manter o texto em 
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dois ou três parágrafos, procurando que a informação relevante tenha sido resumida 
adequadamente.  Caso contrário, tenta criar uma estrutura no teu e-mail de modo a ser 
mais fácil para os outros seguirem (abordando uma questão mais complexa ponto por 
ponto, em diferentes aspetos). 

Por outro lado, não te esqueças de incluir todas as informações relevantes no que diz 
respeito ao tópico do e-mail (datas, pontos de encontro, prazos, pessoas envolvidas, 
duração, pré-requisitos, despesas, etc.) 

8. Pergunta o que precisas de forma educada! Faz o mesmo no final do e-mail 

“Por favor” é sempre uma boa maneira de começar quando se pede algo a outra 
pessoa (mesmo se aquilo que pedes é apenas responsabilidade dessa pessoa) e ajuda 
a criar uma atmosfera que é no geral mais positiva e aberta. Claro, isto apenas é 
verdade se realmente for verdadeiro e se “por favor” não aparecer fora de contexto. 

Além disso, antes de acabares o e-mail é educado agradeceres de novo o leitor, 
adicionando mais algumas linhas de cortesia como “Obrigado pelo seu tempo ao 
analisar a nossa proposta” ou “Obrigado pela sua consideração em termos da nossa 
situação". Mais, não te esqueças de mencionar a tua disponibilidade para futuras 
dúvidas relacionadas com o tema: “Se tiver qualquer dúvida ou questão, não hesite em 
contactar” ou “Se for necessário qualquer clarificação, estarei disponível de Segunda a 
Sexta a qualquer altura entre as 9.00 e as 16.00 ”. 

9. Fecha com uma despedida (cumprimento final) 

O último passo é incluir um cumprimento final com o teu nome. 
“Grato pela sua/vossa atenção,”, “Com os melhores 
cumprimentos,”, “Atenciosamente,” ou “Cumprimentos,” são 
mais profissionais. “Obrigado,”, “Até logo/ já/ à próxima,” ou 
“Beijos e/ou Abraços,” são mais casuais, informais, ou só devem 
mesmo ser usado para e-mails pessoais.  

10. Coloca a tua assinatura 

É imperativo que a seguir à despedida incluas o teu nome completo de forma a que o 
outro possa saber de forma clara a quem se está a dirigir e quem está a cargo de 
responder ao e-mail. O teu nome de família deve ser sempre escrito em maiúsculas de 
modo a que o destinatário possa saber como te referir na resposta (e.g. Sr. Gonçalo 
SILVA).  
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As assinaturas podem também incluir: 

! O título do teu emprego e a entidade (organização) com quem trabalhas 
! Outras formas de te contactar (número de telemóvel, conta do Skype, páginas 

de redes sociais – se relevante) 

Lê de novo o teu e-mail 

É importante que não te esqueças de ler de novo o teu e-mail para teres a certeza que 
está claro e não existem erros de forma a teres um e-mail perfeito! 

Não é apenas importante a revisão ortográfica. Tenta reler aquilo que está escrito, 
pensando na perspetiva da outra pessoa, enquanto te perguntas: 

! “Como é que interpretaria esta frase se fosse eu a receber esta mensagem?” e 
! “Como é que isto me faria sentir se fosse eu a recebê-la?” 

para que tudo esteja claro escrevemos-te na próxima página um e-mail exemplar, 
incluindo também uma descrição de todos os elementos necessários. 
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Aqui fica a estrutura típica de um e-mail: 

Assunto: 

 

 

Convite para a apresentação de resultados do “Future 
Capital” 

Cumprimento Caro Andrew, 

 
Conversa de 
circunstância opcional 

Como vão as coisas contigo? Espero que esteja tudo bem! 

 
O objetivo do e-mail Estou a escrever-te por causa do projeto “Future Capital”. 

Como te deves lembrar do que discutimos da primeira 
reunião, na próxima semana iremos ter a apresentação dos 
resultados. Será na próxima Segunda-feira no Teatro Nacional 
de Arad, das 18.00 às 20.00. 

 
Chamada para a ação Dado este evento e pelo contributo que deste neste projeto, 

gostaria de te perguntar se poderias participar nele e 
apresentar o trabalho da tua organização neste projeto. Irão 
estar cerca de 4 pessoas a apresentar durante não mais de 5 
minutos cada, para evitar que se prolongue muito. 

Estarias disponível, ou qualquer outro membro da tua 
organização, para participar?  

 
Uma mensagem final Obrigado pelo teu tempo e ficamos a aguardar a tua resposta 

até Quinta-feira, 21 de Setembro! Se precisares de mais 
informações sobre o evento, estarei ao teu dispor todos os 
dias da semana entre as 10.00 e as 15.00! 

Cumprimentos, 
Assinatura Chris JOHNES 

Diretor de comunicação 
O.T.I. Associação de Arad 

 


