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Os websites podem ser uma grande ferramenta de RP, estão disponíveis a qualquer 
hora, podem ser acedidos em qualquer lugar do mundo, oferecem informações 
instantâneas para aqueles interessados na tua atividade, e permitem integrar uma 
grande variedade de elementos de comunicação (artigos , documentos, comunicados 
de imprensa, fotos, vídeos, conteúdo interativo, etc.). 

A primeira coisa que precisas de ter em consideração ao construir o teu site é a 
estrutura. Embora possa haver alguma legislação nacional que precises de seguir (por 
exemplo, em certos países é obrigatório incluir as tuas informações de contacto numa 
página específica e fácil de aceder), aqui ficam algumas páginas que podes incluir no 
teu site : 

Início/ Página Inicial - A página principal do site, inclui informações sobre a tua 
organização e quais os tipos de serviços que está empenhado/a em fornecer. Além 
disso, esta página pode apresentar brevemente as outras secções do site e a natureza 
da informação disponível. 

Contacte-nos - Há duas opções aqui: podes dar as tuas informações de contacto 
(endereço físico, endereço de e-mail, número de telefone, IDs de serviços de 
mensagens online, páginas das redes sociais) ou podes criar um formulário de contacto 
especial. Enquanto a primeira escolha te torna mais vulnerável a SPAM, ela também 
permite que as pessoas / entidades interessadas em entrarem em contacto contigo o 
consigam fazer através de vários meios. Além disso, muitas vezes as pessoas sentem-se 
desencorajadas com certas formas de contacto tanto por não saberem se as mensagens 
são verificadas por e-mail ou por vezes preferem telefonar, podendo ser algo urgente e 
precisam de entrar em contacto contigo o mais depressa possível. 

Projetos (ou "A nossa atividade") - os projetos são os "produtos" mais importantes 
que ofereces, deves portanto publicitá-los de forma adequada. Tem em mente que 
esta página pode ser acedida por outra organização à procura de parcerias, oferecer 
financiamento, fazer doações, ou até mesmo fazer voluntariado contigo. É muito 
importante que coloques informações sobre o teu trabalho para que os leitores 
consigam ver quais são as áreas que abordas, que tipo de projetos são do teu 
interesse, o quão experiente é a tua organização em trabalhar com diferentes pessoas, 
ou o quão profundo é o teu envolvimento. 

6. Websites 
Como ter um website eficaz? 
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Ainda assim, ao apresentares os teus projetos (ou qualquer outra informação no 
website), tenta não ser demasiado técnico/a ou escrever um texto que é muito 
monótono. Por exemplo, não basta apresentares os objetivos e um breve resumo (que 
muitas vezes é apenas copiado a partir da aplicação,do projeto ou de algum 
documento semelhante), mas tenta dar-lhes um toque mais pessoal, talvez até 
incluindo uma ou duas fotos relevantes, alguns testemunhos dos beneficiários ou uma 
citação das pessoas responsáveis. As ONGs focam-se nos problemas dos seres vivos, 
por isso certifica-te que focas esses aspetos nos teus projetos e não apenas em alguns 
dados técnicos.  

O blogue da Organização - Os blogues são fáceis de criar e são uma ferramenta de 
comunicação muito eficaz. Os blogues permitem que partilhes rapidamente 
informações sobre a tua atividade atual, conferências de imprensa, opiniões de 
especialistas sobre um tópico, ou interagir com os stakeholders (permitindo-lhes 
sempre a oportunidade de responderem). Mesmo que não possas incluir uma página 
de projeto para cada atividade pequena que ocorra podes criar uma mensagem sobre 
isso e fazer com que o teu trabalho fique mais visível. 

Fotos / galeria de vídeo - Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Imagina o que 
vale um vídeo! As fotos e os vídeos são ótimas maneiras de apresentar o trabalho que 
se está a desenvolver e como meio de expressão visual têm maior impacto, são 
melhores a captar emoções e são também uma fonte fiável de informações (podes 
facilmente escrever algo que fizeste sem realmente o teres feito, mas é muito mais 
difícil mostrares uma foto ou vídeo de algo que aconteceu e alguém dizer que não foi 
assim que aconteceu). Por outro lado, mantém as tuas galerias limpas e inclui apenas 
algumas fotos relevantes (até um máximo de 10 seria ótimo). Além disso, os vídeos, a 
não ser que sejam documentários, não devem ter mais de 2 minutos pois geralmente as 
pessoas perdem o interesse se for maior. Certifica-te que respeitas o direitos legais das 
imagens e de proteção às crianças quando publicas algum conteúdo dessas categorias. 
Para além disso, adiciona uma pequena descrição para cada galeria ou vídeo de forma 
a que o visualizador consiga entender melhor o assunto. 

Centro de recursos - No trabalho que a tua organização desenvolve, muitas vezes 
elaboras diversos materiais de divulgação (kits de formação, guias de boas práticas, 
folhetos, etc.) que podem ser de grande ajuda para outras pessoas interessadas em 
temas semelhantes. Além disso, os motores de busca indexam a tua página sempre 
que alguém procura recursos sobre um tema semelhante, podendo assim direcionar 
mais pessoas para o teu site. Se fizeres isto, não só estarás a promover o teu trabalho 
mas também a aumentar ainda mais o impacto do trabalho que fizeste. 

Oportunidades de voluntariado - A maioria das ONGs de todo o mundo dependem 
de voluntários para fazer o seu trabalho, não te iria prejudicar se apresentasses o teu 
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processo de recrutamento ao público e o tipo de oportunidades de voluntariado que 
estás a promover. Mais uma vez, a forma como apresentas a informação pode fazer a 
diferença entre obter o interesse de uma pessoa para mandar o seu currículo ou de 
simplesmente passar à frente. Concentra-te não só sobre quais podem ser os canais 
disponíveis ou o no processo de candidatura mas também em quais seriam os 
benefícios para essa pessoa que se juntaria à tua organização. 

Inscrição por e-mail - Se as pessoas quiserem manter-se atualizadas sobre o teu 
trabalho, dá-lhes essa oportunidade. Cria um pequeno formulário (que pode mesmo 
ser incluído num canto da tua página inicial) que permita com que as pessoas partilhem 
o seu e-mail contigo, a fim de receberem boletins informativos e outras informações 
importantes. 

Doações (ou qualquer outro suporte semelhante) - Se alguém quiser doar ou apoiar 
a tua organização de outra forma (por exemplo, oferecendo itens usados que serão 
posteriormente doados a pessoas que precisem), certifica-te que os passos a tomar 
estão disponíveis e são facilmente de entender. Tenta inclusivamente oferecer várias 
formas de doação (por exemplo, por transferência bancária, por PayPal, por uma 
doação em dinheiro físico, etc.) e certifica-te que disponibilizas todas as informações 
necessárias para usar cada um desses métodos. 

Relatório de atividades - Especialmente quando se trabalha com doadores privados 
ou com outros tipos de pessoas ou entidades que apoiam o teu trabalho, é uma boa 
prática se de vez em quando (geralmente a cada ano) apresentares a tua atividade e 
dizeres como foram utilizados os recursos recebidos. Isto irá aumentar a transparência e 
vai fazer com que a tua organização transmita mais confiança para o apoio a iniciativas 
futuras. Há uma série de recursos relacionados com a forma de garantir transparência 
para a tua organização. Após tomares uma decisão, o teu website pode ajudar-te a 
alcançar tudo isto. 

Cobertura dos media - O fato da tua organização ter sido mencionada num artigo ou 
se os teus representantes foram convidados em teu nome a um programa de TV ou 
rádio pode aumentar significativamente o nível de confiança geral no teu 
profissionalismo. Inclui todas as publicações dos media referentes à tua atividade, os 
websites permitem que o faças muito facilmente. 

Testemunhos - Assim como uma imagem vale mais que 1000 palavras, aquilo que um 
dos teus beneficiários, parceiros ou voluntários tiver a dizer sobre o trabalho da tua 
organização pode ser uma excelente maneira de aumentar a confiança do público. Os 
testemunhos podem ser escritos (tenta incluir uma foto da pessoa) ou mesmo em 
formato de vídeo.  


