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De hoje em dia qualquer pessoa pode comentar no Facebook. Esta é a rede social a 
qual nos iremos referir por ser a mais popular, mesmo assim a informação aqui presente 
pode-se aplicar a qualquer outra rede social que uses. Todas são gratuitas, acessíveis e 
muito atraentes para os jovens. No entanto, como deves usar este grande recurso de 
forma inteligente? Aqui estão algumas dicas: 

Um texto  + (foto ou vídeo) é mais atraente do que um texto simples 

As fotos e vídeos são muito mais atraentes do que textos simples, por isso recebem 
mais atenção. O Facebook tem algoritmos que avaliam este interesse, por isso este tipo 
de mensagens irão estar mais tempo ativas para alcançarem mais pessoas. Além disso, 
deves tentar manter o texto associado entre 100 a 200 caracteres, a maioria das 
pessoas perde o interesse se for maior. 

As fotos são mais atraentes quando incluem: 

! Pessoas (faz com que as pessoas vejam o lado humano da tua atividade, o que 
para as ONGs é muito importante),  

! Imagens virais que partilham uma mensagem que se encaixa na tua missão ou 
até mesmo que faz as pessoas rir (sendo portanto partilhada mais vezes) , 

! Fotos artísticas das tuas atividades, 
! Estatísticas relevantes ao teu público-alvo, 
! Citações relevantes ao teu público-alvo, 
! Referências a dias de sensibilização (por exemplo, "dia internacional da língua 

materna"), 
! Uma chamada de atenção para mudar algo.  

Atualiza a tua página regularmente 

Sempre que a tua organização tem algo a partilhar, fá-lo! Se mantiveres uma atividade 
constante e interessante na tua página irás manter o interesse constante do teu público. 
Por outro lado, tenta não ser muito aborrecido/a ou, ainda pior, inundar a tua parede 
com informações irrelevantes. 

 

5. Redes sociais 
Como fazer com que as tuas páginas das redes sociais 
sejam mais interativa? 
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Usa testemunhos das pessoas para o qual trabalhas 

De tempo em tempo o testemunho de uma pessoa que beneficiou dos serviços da tua 
organização (acompanhado da sua foto) será muito apreciado, gerando ao mesmo 
tempo uma conexão emocional com o teu público. Mesmo assim, não exageres! Estás 
a trabalhar para criar um mundo melhor, não pela imagem que crias de ti. Muitos 
destes tipos de mensagens irão ter exatamente o efeito contrário, fazendo com que o 
teu público pense que estás mais interessado/a em "Gostos (Likes)" do que em 
oferecer serviços de qualidade ao teu público-alvo. Os gostos do Facebook não são o 
teu objetivo, mas sim uma maneira de aumentar o impacto do teu trabalho. 

Interage com o público 

As redes sociais são interativas, aproveita isso ao máximo!  

Pede ao teu público para partilhar as suas opiniões e até mesmo contribuir na conceção 
de algumas iniciativas. As pessoas vão prestar mais atenção a mensagens futuras e irás 
obter feedback muito importante da comunidade ou de outras pessoas interessadas. 
Quando optares por implementar algum do feedback recebido nos teus projetos, não 
te esqueças de partilhar isso.  

Vai um passo à frente! Constrói um plano de discussão frequente. 

Por exemplo, a cada semana podes introduzir um tópico de discussão que é 
interessante para a comunidade e pede aos teus leitores para partilharem a sua 
opinião. Começa com assuntos mais acessíveis, sendo geralmente atraentes para mais 
pessoas. Novamente, se decidires usar esta informação de outra forma ou mesmo 
encaminhá-la para alguns decisores (que dão inicio aos projetos), não te esqueças de 
partilhar isso online. 

Partilha informações exclusivas 

Se quiseres que o Facebook seja um dos principais canais de comunicação da tua 
organização, então pode ser útil que ao longo do tempo partilhes algumas informações 
que estarão disponíveis exclusivamente nessa rede social. As pessoas vão começar a 
ficar mais interessadas em seguir a tua página. 

Usa o Facebook Insights para conhecer o teu público (ou qualquer outra 
ferramenta semelhante que a tua rede social te dê) 

O Facebook oferece uma ferramenta muito interessante para analisar o teu público, 
chamada “Facebook Insights" (disponível em https://www.facebook.com/insights/). Irás 
descobrir quais são as mensagens (posts) mais populares, a quantas pessoas as tuas 
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mensagens chegam, como muitas delas visitam a tua página, quando é que isso 
acontece, e qual é o perfil do teu público (por País, cidade, sexo, idade , etc.). Ao 
colocares mensagens quando a maioria dos teus fãs estão online ou para um público-
alvo em específico que é mais ativo, ou ao contrário, que ainda não se envolveu muito, 
irás aumentar o alcance da tua página do Facebook. 

Lembra os teus fãs de fazerem Gosto (Like) e partilharem 

É muito fácil para um usuário gostar ou partilhar uma mensagem na tua página, mas as 
pessoas costumam-se esquecer ou não prestar atenção a isso. Basta adicionares um 
lembrete simples no final da tua mensagem para aumentar significativamente o alcance 
delas (por exemplo, "Por favor, partilha esta mensagem se a achas que é interessante" 
ou "Não te esqueças de fazer Like na atividade dos nossos voluntários"); 

Pede à tua equipa, voluntários e amigos para ajudarem a promover a página 

Gostos, partilhas, e também comentários às tuas mensagens, especialmente por 
pessoas com muitos amigos, são uma ótima maneira de aumentar a popularidade da 
tua página, por isso não é má ideia pedires às pessoas que estão mais perto de ti para 
terem essa atitude com as tuas mensagens na rede social. 

Integra o Facebook no teu website  

Nos dias de hoje o Facebook e as outras plataformas sociais oferecem ferramentas 
fáceis para facilitar a partilha de conteúdo da tua página social através do teu website. 
Tenta usufruir disso e usar as duas ferramentas de relações públicas para aumentar o 
impacto uma da outra. 

Organiza competições na tua página do Facebook 

Quando organizas pequenas competições na tua página do Facebook (até mesmo 
concursos de fotografia ou vídeo, uma boa ideia no geral) consegues obter uma grande 
dose de interações e partilhas com o público e isso vai aumentar inclusivamente o 
ranking de popularidade do que o Facebook analisa, fazendo com que as tuas 
mensagens fiquem mais visíveis. 

Promove a tua página... offline 

A promoção offline (através de posters, flyers, banners, etc.) pode ser uma boa maneira 
de fazer com que as pessoas visitem o teu perfil. Ainda assim, tem em mente que as 
pessoas não vão entrar na tua página só porque veem um panfleto com o teu 
endereço. Seja qual for o material promocional que decidas usar, certifica-te que 
associas a visita à tua página a algum tipo de incentivo para o teu grupo-alvo (por 
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exemplo, "Para descobrires sobre as mais recentes oportunidades de voluntariado faz 
um Like na nossa página do Facebook"). 

Sê engraçado e feliz 

O conteúdo engraçado e feliz é mais provável de conseguir um maior envolvimento 
com o teu público. Ainda assim, a criação de conteúdo engraçado não é uma tarefa 
simples e exige algum talento, para não mencionar que algumas piadas podem ser 
vistas como ofensivas por um grupo ou outro, por isso usa-as com cuidado. 

 


