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De hoje em dia as relações com os meios de comunicação são muito importantes pois 
são uma forma muito poderosa e eficaz de espalhar uma mensagem e de apresentar 
uma associação ou um projeto. Portanto, é fundamental saber como escrever um 
comunicado de imprensa eficaz. 

Os media podem ser um grande canal para a promoção da tua atividade e 
apresentação de informações relevantes ao teu público-alvo. Por outro lado, nem tudo 
o que é recente é digno de partilhar com os media, a primeira coisa que deves 
perguntar a ti mesmo/a antes de emitir o comunicado de imprensa é "Por que é que 
isto é importante?","Que novas informações oferece ao público?","É relevante para 
eles?","Há alguma coisa inesperada ou fora do comum?". Conseguiste responder às 
perguntas? Ótimo, então estás no caminho certo! 

Para continuares vais precisar de encontrar uma resposta para as seguintes perguntas e 
depois incluí-las no teu comunicado: 

! Quem? - quem irá apresentar o evento, e igualmente importante, a quem é 
dirigida a informação? 

! Como? - Como é que as coisas aconteceram? 
! Quando? e Onde? - Qual foi o tempo e o local? 

 
Depois de descobrires a resposta a estas perguntas o teu comunicado de imprensa 
estará quase pronto, tudo que precisas de fazer é apresentar as respostas a estas 
perguntas em poucos parágrafos. 

Como começar? Aqui estão alguns passos que deves seguir: 

1. Encontra um título 

O título e o primeiro parágrafo são os mais importantes. Tenta encontrar um título que 
possa captar a atenção e incentivar as pessoas a continuar a ler (sobretudo os 
jornalistas), quando concluído, o segundo passo para a publicação está completo. O 
título deve ser "forte" e atraente, revelando o assunto e ao mesmo tempo cria uma 
sensação de desejo de continuar a ler a um potencial leitor. 

4. Comunicados de Imprensa 
Como redigir um comunicado de imprensa que vai ser 
publicado?  
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2. Elabora um resumo da tua estória. 

Depois de encontrares um título, elabora o primeiro parágrafo ao resumir, em cerca de 
50 palavras (uma ou duas frases curtas), a essência da tua estória (por exemplo "As 
Nações Unidas entregaram hoje 62 toneladas de suporte humanitário à Donetsk. Isto 
inclui itens essenciais de higiene, roupas quentes, cobertores, leite condensado, água 
potável e equipamentos médicos adquiridos pelo Alto Comissariado das Nações 
Unidas de apoio aos Refugiados (ACNUR), e pela UNICEF (Organização Mundial da 
Saúde"). Tenta responder de uma forma simples às perguntas acima (o quê?, quem?, 
como?, e quando?) nos limites indicados.  

Para te certificares que fizeste um bom trabalho, imagina que este seria o único 
parágrafo a ser publicado. Esta informação é suficiente para dar às pessoas uma boa 
ideia do que estás a tentar partilhar? Se sim, então continua para a próxima etapa! 

Por exemplo, este excerto é retirado de uma conferência de imprensa do WWF: 

"O número de pandas gigantes selvagens aumentou quase 17% ao longo da última 
década, de acordo com uma nova pesquisa realizada pelo governo chinês. "  

Quais são as informações que nos estão a transmitir em 24 palavras? 

! O quê? Algo relevante para o público: os esforços para a conservação do 
urso panda estão a funcionar. Observa também como o assunto é de 
interesse, dado o público em geral gostar do urso panda. A mesma 
informação também está disponível sobre alguns peixes desconhecidos (por 
exemplo, os esforços que estão a ser feitos para proteger as espécies de 
peixe gar, pike e shad), mas isso tem menos chances de ser publicado nos 
media em geral simplesmente porque não é um assunto tão apelativo para o 
público como os bonitos ursos panda; 

! Quando? Durante a última década; 
! Onde? na China 
! Quem? O governo chinês é o único a abordar esta questão; 
! Como? Esta é uma nova informação revelada por uma pesquisa; 

3. Oferece mais informações 

Continua por apresentar, parágrafo a parágrafo, a resposta às perguntas acima, 
fornecendo sempre informações úteis e procurando clarificar o que mencionaste no 
primeiro parágrafo. Nesta etapa, pensa sobre o teu público (as pessoas que leem um 
jornal diariamente têm interesses e expectativas diferentes do que as pessoas que leem 
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uma revista especializada numa determinada área) e escolhe a melhor maneira de 
abordá-lo. Procura colocares-te no lugar dos teus potenciais leitores. Estarias 
interessado/a no que é apresentado? Será que eles conseguem entender a mensagem 
e a linguagem que estás a usar? Neste contexto podes até considerar a emissão de 
diferentes comunicados de imprensa para diferentes tipos de media.  

Na mesma linha de pensamento, deves apresentar os fatos de uma perspetiva objetiva 
e não como uma estória pessoal que queres partilhar sobre as atividades da tua 
organização, evitando colocar influências pessoais sobre o texto. Escreve na terceira 
pessoa (por exemplo, "A Associação Audele está a oferecer novos serviços para a 
comunidade, começando 12 de maio de 2016. Isto inclui (...). Todos aqueles que 
estiverem interessados em desenvolver novas competências podem aproveitar esta 
oportunidade ao ... "). Não uses hipérboles com adjetivos ou advérbios (e.g. "A 
Associação Audele está a oferecer novos serviços à comunidade com um impacto 
impressionante no seu desenvolvimento, como nunca antes visto"). 

No entanto, sê o mais conciso possível. Embora não exista um número ideal de pontos 
que deves incluir, o melhor número é o mais baixo possível que ainda dê bastante 
informação relevante para que o jornalista consiga escrever um artigo. Não te esqueças 
de apresentar sempre quando e onde os eventos estão a acontecer (ou aconteceram), 
os stakeholders e até mesmo alguma referência à forma como esta informação pode 
ser utilizada pelo público em geral ou específico. 

4. Inclui uma citação de uma das pessoas envolvidas 

Muitas vezes no terceiro ou no quarto parágrafo é recomendado que incluas uma 
citação de alguém que estava envolvido na notícia, dando-lhe um toque mais pessoal e 
também indicando o ponto de vista dos beneficiários ou da organização (e.g. "O 
aumento da população de pandas gigantes selvagens é uma vitória para a conservação 
e definitivamente um motivo para celebrar", disse Ginette Hemley, vice-presidente 
sénior da Conservação da Vida Selvagem, World Wildlife Fund (WWF)"). Isto funciona 
melhor se uma das pessoas que citas é considerada como uma fonte credível no 
assunto (um perito, uma pessoa com experiência na área ou alguém que tenha uma 
imagem positiva na comunidade, etc.) 

5. Sinaliza o fato de que o comunicado de imprensa terminou  

Isto pode ser feito de várias maneiras, uma das formas oficiais é incluir a palavra "Fim", 
a negrito, após o último parágrafo. Depois disso, inclui sempre "Para mais informações, 
entre em contacto connosco ..." e disponibiliza os teus dados ou os das pessoas que 
estão disponíveis para fornecer mais informações a um jornalista interessado. 
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6. Se necessário, adiciona "Notas para os editores" 

Se for necessário mais informação (por exemplo, informações básicas sobre a 
organização, os parceiros envolvidos, disponibilidade para enviar fotos, um site onde 
esteja disponível mais informação, etc.) podes incluir isso no final com a categoria 
"Notas para os editores". 

Relativamente ao conteúdo, conforme apresentado acima, deves ser o mais conciso/a 
possível ao mesmo tempo que forneces informações relevantes. As frases devem ter 
cerca de 30 a 40 palavras de modo a que o leitor seja capaz de seguir a ideia 
apresentada. Se sentires que é preciso mais, tenta dividir a frase em duas ou mais 
frases curtas. Por exemplo, a frase "Desde março de 2014 mais de 1 milhão de pessoas 
foram deslocadas dentro da Ucrânia, das quais mais de 134.000 são crianças" pode ser 
dividida em "Desde março de 2014 mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas 
dentro da Ucrânia. Destas, mais de 134 mil são crianças. ". 

No final, não te esqueças de fazer uma revisão de todo o texto para assegurar que não 
existem quaisquer erros ortográficos ou gramaticais. A correção e a fácil compreensão 
da língua é fundamental em qualquer comunicado de imprensa e pode fazer a 
diferença entre obter o sucesso pretendido ou ser ignorado pelos leitores. 

Às vezes, também é útil adicionar algumas fotos à tua conferência de imprensa, 
especialmente agora que a maioria dos meios de comunicação também usa a Internet 
para publicar notícias relevantes. Tenta escolher as fotos mais significativas (geralmente 
entre 3 a 6 para dar alguma escolha aos repórteres) e que tenham boa qualidade (boa 
luz, foco, etc.). Para a impressão, a resolução recomendada é de cerca 300dpi. 

Para tornar as coisas mais claras, na próxima página encontra-se um exemplo de um 
comunicado de imprensa da UNICEF no qual é bastante fácil identificar as regras acima 
mencionadas. Podes também usar a coluna da esquerda como um quadro para as tuas 
futuras conferências de imprensa. 
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Exemplo de um comunicado de imprensa e da sua estrutura 

Elementos da 
estrutura 

Como aparecem no comunicado de imprensa da 
UNICEF 

 
Título 	 Ucrânia: Nações Unidas entrega 62 toneladas de 

suporte humanitário à Donetsk 

 
Resumo do 1º 
parágrafo (46 
palavras) 

As Nações Unidas entregou hoje 62 toneladas de suporte 
humanitário à Donetsk. Isto inclui itens essenciais de 
higiene, roupas quentes, cobertores, leite condensado, 
água potável e equipamentos médicos adquiridos pelo 
Alto Comissariado das Nações Unidas de apoio aos 
Refugiados (ACNUR), pela UNICEF  e pela Organização 
Mundial da Saúde (WHO). 

 
Detalhes sobre 
o tema	

Entre os cerca de 5 milhões de civis afetados pela crise na 
Ucrânia, aqueles que vivem em zonas de combate ativas 
são particularmente vulneráveis devido ao acesso limitado 
à assistência humanitária. Este comboio de interagências é 
apenas uma das muitas iniciativas que a ONU e os seus 
parceiros humanitários estão a realizar para fornecer ajuda 
humanitária aos necessitados. 

 
Uma citação de 
um parceiro da 
UNICEF sobre 
este assunto 

"O conflito no leste da Ucrânia desalojou mais de 1 milhão 
de pessoas na Ucrânia. No entanto, muitos permanecem 
nas áreas afetadas pelo conflito, onde a infraestrutura e 
habitação estão danificados e os serviços básicos deixaram 
de existir", disse Vanno Noupech, Vice-Representante da 
UNHCR (ACNUR) para a Bielorrússia, Moldávia e Ucrânia. 
"Esperamos que a assistência prestada alivie o sofrimento 
dos mais necessitados, em particular, daqueles que 
ficaram em abrigos improvisados." 
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Uma citação de 
um 
representante 
da UNICEF	

"As crianças que foram deslocadas ou que vivem em áreas 
afetadas pelo conflito continuam a ter de aguentar o peso 
do conflito", disse Giovanna Barberis, representante da 
UNICEF na Ucrânia. "É fundamental ter acesso à ajuda 
humanitária contínua para auxiliar tantas pessoas e crianças 
quanto possível. A falta de comida, escassez de água, e o 
acesso dificultado aos serviços médicos nas áreas de 
combates colocam a vida das crianças em risco, 
especialmente dos mais vulneráveis - crianças que vivem 
em abrigos e instituições, crianças com deficiência, e 
crianças afetadas pelo VIH ". 

 
Outro parágrafo 
com 
informações 
adicionais sobre 
este tópico	

Juntamente com as organizações humanitárias que 
operam na Ucrânia, o ACNUR, a UNICEF e a OMS estão 
preocupadas com a falta de acesso humanitário seguro 
para levar ajuda às crianças e às famílias afetadas pelo 
conflito ao longo do País. Desde março de 2014, mais de 1 
milhão de pessoas foram deslocadas dentro da Ucrânia. 
Destas, mais de 134 mil são crianças. As pessoas que 
foram deslocadas e são afetadas pela tuberculose 
permanecem sem monitorização e os pacientes VIH-
positivos não têm acesso à medicação. Além disso, a 
vigilância à doença encontra-se parada e os surtos podem 
ter consequências catastróficas.  

Com o fluxo contínuo da população deslocada nas áreas 
afetadas pelo conflito, as Nações Unidas estão a aumentar 
as assistências nas áreas de difícil acesso bem como 
noutras outras zonas que já foram alcançadas. 

 
Um conjunto de 
caracteres que 
indicam que o 
conteúdo 
terminou 
("FIM" também 
serve) 

 

###	
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Notas aos 
editores a 
explicar sobre o 
ACNUR e a 
UNICEF	

O Alto Comissariado das Nações Unidas para 
Refugiados, também conhecido como agência de 
refugiados das Nações Unidas, foi criado em 14 de 
dezembro de 1950 pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Está autorizado para conduzir e coordenar ações 
internacionais para proteger os refugiados e resolver os 
problemas dos refugiados por todo o mundo. O seu 
objetivo principal é salvaguardar os direitos e o bem-estar 
dos refugiados. Esta agência deve garantir que todos 
possam exercer o direito de procurar asilo e encontrar um 
refúgio seguro noutro Estado, com a opção de regressar 
voluntariamente a casa, integrar-se localmente ou permitir 
o realojamento num terceiro país. Existe também um 
mandato para ajudar pessoas sem pátria. Em mais de seis 
décadas, a agência tem ajudado dezenas de milhões de 
pessoas a recomeçarem as suas vidas. 
http://www.unhcr.org - @refugees - @refugeesmedia. 

A UNICEF promove os direitos e o bem-estar de todas as 
crianças, em tudo o que fazemos. Junto dos nossos 
parceiros, trabalhamos em 190 países e territórios para 
traduzir este empenho em ações concretas, com foco 
especial em alcançar as crianças mais vulneráveis e 
excluídas, para o benefício de todas as crianças, em todos 
os lugares. Para mais informações sobre a UNICEF e visitas 
de trabalho: www.unicef.org. Para fotos, B-roll e outros 
recursos multimédia, visite: 
https://weshare.unicef.org/mediaresources. Siga a UNICEF 
no Facebook e no Twitter.   
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Dicas extras para assegurar melhor a cobertura dos media na tua organização: 

Contacta os jornalistas com antecedência 

Como qualquer outra forma de comunicação não-pessoal, os comunicados de 
imprensa são frequentemente descartados se não conseguirem rapidamente captar o 
interesse do jornalista quando os leem, às vezes até mesmo antes de serem lidos. Cria 
uma lista de contactos de alguns dos jornalistas que são responsáveis pelo teu campo 
de trabalho e tenta contactá-los pessoalmente antes de emitir o comunicado de 
imprensa, apresentando as novidades e tua opinião sobre o porquê de ser importante. 
Ao manteres um contacto pessoal e direto com os jornalistas também irás ter a 
oportunidade de obter o seu feedback e talvez até de teres de ajustar o lançamento 
com o fim de torná-lo mais digno de ser notícia.  

Por outro lado, lembra-te de não usares esta técnica muitas vezes. 
Imagina que eles recebem dezenas de comunicados de imprensa 
por dia. O que aconteceria se toda a gente quisesse falar com 
eles pessoalmente? Tem em mente que deves perguntar no início 
da conversa se eles estão disponíveis para ter um breve diálogo 
contigo sobre notícias recentes que tens para eles. 

Faz com que os jornalistas sejam parte da notícia 

Mesmo quando estão ocupados, de vez em quando os jornalistas podem estar 
interessados em participar num evento, especialmente se for algo de que ainda não 
têm conhecimento ou se for algo muito apelativo. Quando possível, pede para se 
juntarem aos teus eventos ou oferece-lhes um test-drive (por exemplo, se quiseres 
apresentar um dispositivo que simula um acidente de carro a 5km/h , convida-os para 
experimentarem e verem como é que a demonstração consegue provocar impacto 
sobre o uso do cinto de segurança).   

Ao enviares um comunicado de imprensa por e-mail, copia o título na linha do 
assunto 

O e-mail é a forma mais popular de enviar comunicados de imprensa. Ao enviares, 
copia o título do teu comunicado de imprensa na linha do assunto para te certificares 
de que chamas a atenção sobre o próprio assunto. Não faças com que pareça SPAM ao 
adicionares palavras extras, como "IMPORTANTE !!!" ou "Tem de ler isto!". 
Provavelmente isso terá o efeito contrário do que estavas a tentar fazer. 

Tenta incluir o texto no e-mail, não em anexo 

Ao publicares um comunicado, os jornalistas copiam e colam a maioria das informações 
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no artigo, por isso deves apresentar a informação num formato que torne este processo 
tão fácil quanto possível. Os anexos têm de ser descarregados, e isto faz com que o 
jornalista perca tempo. Além disso, há muitos editores de texto no mercado, por isso 
pode até acontecer que um jornalista não consiga abrir o formato que lhe estás a 
enviar. A pior coisa que podes fazer: anexos em formato PDF; são muito difíceis de 
copiar e colar, o que provavelmente irá desencorajar qualquer tentativa de publicação. 
Os e-mails, por outro lado, podem ser facilmente acessíveis a qualquer pessoa e são 
apresentados num formato que permite a cópia livre do texto sem problemas. 

O fato de não seres uma organização política não significa que sejas neutro na vida 
política 

Os teus comunicados de imprensa não devem apenas limitar-se a projetos em que a 
tua organização participa. As decisões tomadas a nível local, nacional ou internacional 
afetam toda a gente, alguns mais do que os outros. Se uma destas decisões está a 
afetar o teu público-alvo ou é relevante para a tua missão, então é normal que 
expresses a opinião da tua organização. Os jornalistas estão muito interessados na 
política e a reação da sociedade civil é ainda mais atraente para eles e para o público, 
desta forma estes comunicados têm elevadas hipóteses de serem publicados ou, pelo 
menos, incluídos num relatório. Por outro lado, não comeces a partilhar pontos de vista 
sobre tudo e qualquer coisa! Tenta manter a tua área de interesse e de especialização. 

Usa sites onde seja gratuito lançar comunicados de imprensa ou mesmo serviços 
de submissão profissionais 

Ao pesquisares na Internet consegues facilmente encontrar sites que te fornecem 
gratuitamente a apresentação do teu comunicado e ele fica imediatamente disponível 
para milhares de jornalistas. Além disso, existem serviços profissionais que irão ajudar-
te com a publicação do teu comunicado de imprensa e até mesmo monitorizar a forma 
como a notícia foi coberta pelos media. Embora esta seja uma ótima maneira de 
partilhares a tua notícia, quando colocas o teu texto ao lado de várias dezenas de 
outros materiais semelhantes significa que tens de trabalhar mais arduamente para o 
apresentares como informação digna de ser lida. 

 

 


