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Primeiros Passos

Uma breve introdução sobre os conceitos básicos
da comunicação
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1. Desenvolvimento da equipa
Porque precisamos de melhorar a capacidade de
comunicação da nossa equipa de trabalho?
Ter competências de comunicação é importante pois, independentemente do recetor
ou recetores compreender(em) o que se pretende transmitir, cria um efeito não apenas
na perceção da mensagem mas também na relação entre os dois.
Quando se pergunta aos recrutadores (tanto a nível empresarial como no setor nãogovernamental) o que mais falta aos trabalhadores de hoje, a resposta mais comum é a
capacidade de comunicação. O ‘Flash Eurobarómetro sobre a perceção dos
recrutadores na empregabilidade de licenciados’ revelou que mais de 60% dos
empregadores europeus consideram a capacidade de comunicação dos seus
trabalhadores como muito importante para os seus negócios.
O motivo pelo qual os empregados e os Youth workers estão a ter dificuldades em
transmitir com precisão a sua mensagem deve-se principalmente ao fato de,
especialmente em Países que ainda não conseguiram atualizar o seu sistema
educacional às exigências da sociedade moderna, a educação formal concentrar-se em
ensinar uma forma correta da linguagem mas ao mesmo tempo falha em preparar os
futuros trabalhadores a usá-la em situações reais. A educação formal no geral não
aborda a comunicação em termos do que é necessário para trabalhar em equipas, falar
em público, usar meios sociais ou outras formas para além da fala e escrita (através de
vídeos, photovoice, etc.). Estes temas requerem um conjunto especial de competências
e atitude em que o sistema formal se encontra limitado para desenvolver, podendo
neste caso a abordagem não-formal ser muito mais eficaz. Para que as ONGs trabalhem
melhor e para que os jovens possam usar os seus talentos ao máximo, existe a
necessidade duma abordagem não-formal de forma a desenvolver as equipas de
trabalho em termos de comunicação.
Quando se trata de ambientes profissionais, em relações públicas, ou em gestão de
stakeholders (partes interessadas), os riscos são ainda maiores. Provavelmente já
aconteceu na tua organização, quando uma iniciativa muito boa que tinha potencial
para trazer um impacto positivo significativo para a comunidade, mas não atingiu todo
o seu potencial por falhar no envolvimento com o público-alvo. Analisando as causas,
normalmente o motivo deve-se às falhas na promoção, dado o setor de RP (RelaçõesPúblicas) não ter sido eficaz (cartazes não chamaram a atenção por má conceção,
comunicados de imprensa que não foram divulgados por estarem mal redigidos,
campanha nas redes sociais foi completamente inútil, etc.). Para além disso, é possível
que não se tenha considerado o envolvimento com os stakeholders como importante
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ou descobriu-se que a equipa não tinha competências para esse processo, resultando
na falta de interesse do público-alvo (limitando os resultados do projeto), criando falta
de confiança na comunidade (e perdendo o seu apoio) ou até mesmo entrando em
conflito com diferentes entidades. Para utilizar os recursos com máxima eficácia e
também para capacitar os jovens e dar-lhes um papel mais importante na comunidade,
a tua ONG precisa de desenvolver profissionalismo em termos de comunicação e
envolvimento de stakeholders.
Por último, mas não menos importante, a Europa está a mudar, tornando-se mais interrelacionada do que nunca. Mesmo assim, o processo de cooperação a nível Europeu é
bastante complexo dada a multiplicidade de diferentes sistemas presentes e das
diferenças culturais existentes. Escusado seja dizer que a comunicação é um dos
elementos chave para que as ONGs sejam capazes de trazer uma dimensão europeia
para o trabalho que desenvolvem, para tal os membros dessa ONG deverão ter as
competências corretas para comunicar com parceiros que não partilham
necessariamente os mesmo valores e normas sociais. No seguimento disto, as
competências para o trabalho e comunicação em equipa, que são sempre muito
importantes para qualquer organização, tornam-se muito mais necessárias para este
novo contexto. Apenas com a educação das equipas de trabalho sobre aspetos
interculturais do trabalho em equipa e comunicação profissional podemos esperar
alcançar uma cooperação Europeia mais estreita e uma U.E. mais unida.
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2. Desenvolvimento pessoal
O que ganhas pessoalmente em desenvolver as
tuas capacidades de comunicação?
Desenvolvendo as tuas capacidades de comunicação criarás um impacto significativo
em ti e com quem trabalhas. Serás um profissional melhor e terás as competências
necessárias para melhorar os serviços que a tua organização oferece aos grupos-alvo
com as quais trabalhas, contribuindo para o seu bem-estar.
Como este manual trata de temas que estão em sintonia com as tendências atuais da
sociedade (e.g. o uso prolongado dos media, a necessidade de adicionar uma
dimensão de design atualizada aos serviços prestados, novos meios de comunicação),
as tuas competências profissionais serão renovadas, satisfazendo assim a
tua
necessidade de auto-realização. Para além disso, estarás também mais bem preparado
para a tua atividade profissional, o que te permitirá usar o teu potencial ao máximo a
fim de trazer uma mudança positiva para a tua comunidade.
Nós estruturámos este manual para que possa desenvolver as competências exatas que
as organizações precisam atualmente (dado os resultados de aprendizagem serem
derivados das exigências atuais de ONGs pertencentes a três países em dois
continentes diferentes). Desta forma, o teu contributo para o trabalho na tua
organização será altamente apreciado, aumentando a tua auto-estima e contribuindo
para o teu estado de bem-estar. Existem também outros benefícios que vão surgir pelo
fato do manual não só desenvolver as tuas competências de trabalho em equipa e
comunicação, mas também por te oferecer as ferramentas necessárias para te
envolveres com stakeholders, permitindo-te tomar mais responsabilidades dentro da
organização, e dando um valor acrescentado ao teu trabalho, que em consequência te
ajudará a escalar na estrutura hierárquica da ONG a que pertences.
Vale a pena mencionar que estudos Europeus revelaram que os recrutadores valorizam
bastante competências em comunicação e em trabalho de equipa quando selecionam o
seu novo staff (tendo o ranking de 1ª e 3ª em importância ao contratar novas pessoas).
Ao desenvolveres as competências que este manual aborda estarás também a
aumentar as tuas oportunidades de emprego e promoção na carreira. Melhores
chances em conseguir um emprego ou um melhor emprego traduz-se em .... Mas nós
não precisamos de salientar o quão importante é encontrar um emprego, não é? :)
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Não podemos acabar esta secção sem mencionar que o impacto positivo deste manual
não será apenas na tua vida profissional. Ao desenvolveres as tuas competências de
comunicação e relacionamento estarás a melhorar também a tua vida social, podendo
todas estas competências ser facilmente traduzidas para relacionamentos fora do
trabalho, uma vez que as necessidades básicas a nível da interação humana continuam
a ser as mesmas, independentemente do meio em que se encontram.
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3. Novas tendências
Como é que a comunicação está a mudar?
O desenvolvimento dos media, o aumento da penetração da Internet, e o aumento do
número de dispositivos móveis que nos permitem ficar conectados em qualquer
momento e lugar, alteraram significativamente a forma como comunicamos. E esta
mudança não se trata apenas dos canais que utilizamos para transmitir a mensagem. É
verdade que existem várias formas diferentes para trocar informação, algumas das
quais nem se imaginavam possíveis há alguns anos. Mesmo assim, a grande mudança é
diferente: ao experimentarem estes novos canais de comunicação, as pessoas
começaram a rejeitar a informação que é apresentada de forma linear, tradicional. As
pessoas não querem apenas ler sobre algo; querem experiencial aquilo que estão a ler.
Isto apenas pode ser feito através de fotos, vídeos, aplicações interativas ou até por
experiências multi-sensoriais.
Dada a abundância de informação que pode ser acedida através da Internet, um
simples texto tem uma grande hipótese em ser ignorado se não se fizer acompanhar de
uma foto representativa, de um vídeo ou de alguma forma de interação. Os jornais
estão a perder uma grande quantidade de leitores que estão agora mais interessados
em ler essa informação pela Internet, onde encontram esse conteúdo de forma mais
enriquecida e interativa, sendo também facilmente acessível em qualquer lugar.
Para além disso, a Internet e as redes sociais oferecem, virtualmente a qualquer pessoa,
a possibilidade de comunicar informação com o público geral que não é filtrada pelos
editores de diferentes empresas de comunicação, ou até mesmo por alguém nas suas
costas. Isto não colocou apenas pressão nos comunicadores para serem mais
transparentes e honestos, mas também permitiu que pequenas entidades se tornassem
mais públicas relativamente ao seu trabalho, estendendo assim o seu alcance a um
maior número de pessoas e até mesmo criando mudanças estruturais na sociedade.
Pode agora ser visto que quase todas as revoluções comportamentais, as grandes
manifestações ou até mesmo as revoltas à volta do mundo têm agora uma componente
das redes sociais.
Este maior alcance da mensagem traz também um elemento diferente à equação. O
grupo-alvo é mais heterogéneo, mais diversificado. Como consequência, as mensagens
transmitidas através destes novos meios de comunicação têm agora de ser formuladas
da forma mais simples possível para que qualquer pessoa, independentemente do seu
contexto social, as possa compreender. Ao mesmo tempo, os vídeos, fotografias,
infographics (gráficos informativos), e animações, são inúteis se não se conseguirem
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relacionar com o visualizador por oferecerem autenticidade. Não devemos partilhar
informação, devemos partilhar estórias.
Esta mesma acessibilidade dos meios de comunicação tem também um outro efeito
importante: permite que os stakeholders se tornem mais vocais. O que era antes um
pequeno grupo de pessoas que estavam descontentes com um projeto, são agora uma
massa de pessoas a lutar por aquilo que é certo e em defesa do seu grupo. Não é raro
que agora até mesmo os grandes projetos estejam a ser cancelados por não se
envolverem adequadamente com os seus stakeholders.
Quando na comunicação profissional, na maioria das vezes, competem dois projetos
diferentes, aquele que tiver uma melhor apresentação e uma melhor estratégia de
comunicação irá ser apoiado, mesmo que o outro pudesse ter melhores resultados.
Isto acontece porque os resultados deste melhor projeto não foram apresentados aos
responsáveis que vão tomar a decisão numa forma que estes compreendessem o seu
valor. Além disso, tendo em consideração o mesmo ambiente, dada a globalização do
mundo em que vivemos, a comunicação em equipa tem de ter em conta não apenas a
mensagem mas também as diferenças culturais que existem entre os membros .
O que poderia ser uma breve conclusão das
A comu
constatações acima? A frase “A comunicação no
nicaçã
o no sé
não é u
culo 21
século 21 já não é uma transmissão de textos ou
ma tra
já
n
s
m
issão d
textos
discursos unidirecionais; trata-se da transmissão
e
o
u discu
unidire
rsos
cionais
de conteúdo interativo!” conseguiria expressá-lo
; tratatransm
se
issão d
de uma forma simples. Para fazer um trabalho
e conte da
údo
interat
bem feito é preciso usar o máximo possível das
ivo!
tecnologias existentes neste momento, de
integrar vídeo, áudio e recursos interativos e
comunicar de maneira autêntica, transparente e honesta,
com forte ênfase no toque humano!
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4. Elementos básicos da
comunicação
O que é afinal a comunicação?
Elementos que definem a comunicação
A comunicação é simplesmente a transmissão de informação, geralmente entre
diferentes indivíduos ou grupos. Ela envolve:
emissor ou fonte (aquele que tem a informação e pretende transmiti-la),
recetor (aquele que recebe a informação),
mensagem (a informação que se pretende transmitir)
canal (meio através do qual a informação é entregue e.g. por telefone, por
papel)
! código (conjunto de regras que são conhecidas pelo emissor e pelo recetor que
são utilizadas para enviar a mensagem e.g. idioma)
! feedback (resposta do recetor depois de obter a mensagem e.g. uma emoção
desencadeada quando se recebe uma boa/má notícia)
!
!
!
!

Comunicação verbal e não-verbal
Geralmente referimo-nos à comunicação como uma troca
oral ou escrita de informação. A estes sons e à linguagem
que se utiliza para transmitir uma mensagem damos o
nome de comunicação verbal.

Estou tão feliz com
isto!

Contudo, mais de 70% da mensagem é enviada através
de formas não-verbais (tom de voz, expressão, gestos,
roupas, proximidade ao recetor, etc.). Tenta imaginar o
que o gato na imagem está a dizer, “Estou tão contente
com isto!”. A tua impressão é aquela enviada de forma
verbal (se está mesmo feliz)? Ou é a mensagem nãoverbal demasiado forte para tu acreditares que está feliz?
Considera-se frequentemente que a comunicação é inevitável. É impossível de não se
transmitir. Mesmo que não digas ou escrevas nada, isso é um comportamento, a forma
como te vestes, a forma como andas e te sentas, tudo envia uma mensagem. Mesmo
que te isoles completamente do resto do mundo continuas a comunicar, dizendo: “Eu
não quero ver ninguém!”. Aquilo que fazes, como te comportas, a expressão da tua
11
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cara, o contacto visual, e o tom da tua voz, cada um
destes elementos “diz” algo à outra pessoa. E mais
importante, podem todos ser mal interpretados.
Tem em conta que não é apenas aquilo que dizes que
importa. A quantidade de vezes que o dizes é por
vezes mais importante!

Não
que d é apenas
aq
iz
A fo es que im uilo
rm
port
a.
igua a como
d
lmen
izes
t
é
eo
mais
impo u ainda
rtan
te!

Além disso, mesmo quando nos referimos à comunicação verbal, se
perdermos um pouco de tempo a analisar o processo, iremos notar que sempre que
comunicamos algo não estamos apenas a transmitir uma mensagem. Tomemos, por
exemplo, a seguinte comunicação, num local de trabalho, entre um empregado e o seu
superior:
Vi que chegaste tarde de
novo!

Pode parecer bastante simples: uma pessoa evidência a que outra chegou mais tarde.
Bem, esta é apenas a parte objetiva da mensagem. Indo mais fundo no seu significado,
podemos observar que essa pessoa está também a transmitir outras informações. Em
primeiro lugar, ao repreendê-lo, ela está a enfatizar que está numa posição
hierarquicamente superior, desta forma está a ser transmitido algo sobre a relação
entre os dois. Em segundo lugar, ao dizer isso, ela está a afirmar que não está satisfeita
com o sucedido e que não deverá voltar a acontecer, por isso é enviada uma chamada
para a ação. Por último, ela está também a dizer algo sobre si mesma, que não é
alguém muito tolerante com as pessoas que não chegam a horas.
Aquilo que pensamos ser apenas “uma mensagem” são na verdade 4 mensagens:
! uma objetiva: “Vi que chegaste tarde de novo”
! uma auto-revelação: “Eu não fico contente quando as pessoas chegam
atrasadas!”
! uma chamada para a ação: “Por favor não chegues tarde de novo!”
! algo acerca da relação entre os dois: “Eu sou a tua chefe!”
Porque é importante saber estas coisas? Bem, sabendo que a comunicação nunca se
12
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trata de uma mensagem e que estão a transmitir imensas ao mesmo tempo, mesmo
que não seja intencional, torna-nos mais cientes sobre os erros que podem acontecer,
onde poderão surgir e porquê.
Imaginemos que a nossa atitude perante um colega é neutra e tendemos a não
comunicar com ele. Nada de mal pode surgir disso, certo? Bem, não exatamente! Essa
pessoa pode interpretar o silêncio como um sinal de hostilidade e ficar com a
impressão que não gostamos dele, por isso ele irá comportar-se em conformidade com
esse fato. Basicamente não fizemos nada de mal, mas como há bastantes aspetos
envolvidos na comunicação, existe agora um clima pesado entre nós.
Pensando noutro exemplo, vamos agora pedir a um voluntário da organização para nos
trazer o agrafador. Simples, certo? Bem, de novo, não exatamente! Mesmo que a
mensagem que estamos a enviar seja que precisamos de um agrafador, estamos
também a dizer algo sobre a nossa relação. Dado ele ser um voluntário novo, pode
perceber da mensagem que, sendo um membro novo na equipa, o consideramos
como um membro inferior da equipa. E de novo a tensão aumenta sem o emissor
perceber porquê.

m
pre e
m
e
s
s
r
Te
speto
a
s
o
conta didos” da
n
ão
“esco
nicaç
u
m
o
c

Vamos pensar em algo que provavelmente todos nós fizemos
num certo ponto: chegar atrasado a uma reunião. Podemos
chegar lá com as melhores intenções possíveis mas isso não
irá prevenir os outros de pensarem que a reunião não é
importante para nós, pois não nos importámos sequer em
chegar a tempo. Mesmo sem estarmos lá, comunicámos a
essa(s) pessoa(s) algo de negativo, e isso provavelmente irá
afetar a próxima interação.

Por todos estes e muitos outros aspetos que não foram abordados aqui, é
mesmo muito importante que ao comunicarmos tenhamos em atenção todas as
diferentes fases do processo e termos também certeza que todas as mensagens que
estamos a enviar não serão mal-interpretadas.
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5. Comunicação e trabalho em equipa
Que regras devem ser consideradas ao comunicar dentro de
uma equipa?
Que regras devem ser consideradas ao comunicar dentro de uma
equipa?
Antes de se avançar para diversas regras, dicas e truques do qual deves estar ciente
para comunicares da melhor maneira possível em equipa, é importante também que
percebas porque são importantes. Para isso, nós preparámos um questionário no qual
terás de refletir em como diferentes interações te fazem sentir. De forma a obter os
melhores resultados, pensa em circunstâncias reais que tenhas passado ou tenta
imaginá-las da forma mais exata possível.

1. É incomodativo para ti quando, numa reunião, a pessoa com quem tu falas ...
Não está a prestar atenção ao que estás a dizer?
Não está a olhar para ti e está distraído/a com outras coisas (e.g.
telemóvel, conversar com outro colega)?
Está a usar a cadeira como uma cama, quase a cair dela
Não te deixa falar, interrompendo-te constantemente ou não te dando
espaço para falar
Recusa-se a participar, dizendo que não sabe nada sobre o assunto e
que não está interessado/a nisso
É mal-educado/a contigo, ou até mesmo ofensivo/a
Concentra-se demasiado num assunto, por isso perdes tempo valioso e
os outros temas da agenda não são abordados

☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
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2. Gostas quando, numa reunião, a pessoa com quem tu falas ...
Mostrou interesse acenando, fazendo perguntas e respondendo
quando solicitado/a
Envolveu-se na conversação e contribuiu para ela com a sua
experiência e conhecimento
Estava aberto/a às opiniões dos outros
Lidou bem o tempo, estabelecendo prioridades
Tinha uma atitude positiva, sorria, dizia “Obrigado/a!”, encorajava os
outros, sendo educado/a

☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não
☐Sim
☐Não

Ao responderes às questões anteriores, respondeste também à grande questão: “Que
regras devem ser tomadas em consideração quando se comunica em equipa?”. É tão
simples quanto isso! As coisas que te disturbam, as perguntas ao qual respondeste
“Sim” na primeira parte do questionário, irão também disturbar os outros se agires
dessa forma. Respetivamente, aquilo que gostas que os outros façam quando falam
contigo também serão agradáveis para os outros quando te comportares dessa forma.
Para te facilitar as coisas, na página seguinte damos-te uma lista com algumas regras
que deves considerar ao interagir com a tua equipa. Mas começamos já aqui por te dar
a mais importante delas todas: “Põe-te no lugar dos outros!”. Gostas quando outra
pessoa demonstra interesse naquilo que dizes, dá-te espaço para contribuíres,
contribuindo inclusivamente, é educada, positiva e sorri? Então deves também fazer o
mesmo ao interagir com os teus colegas de equipa!

Processo de verificação
Faze
Claro, algumas coisas soam bem no papel e tu
r um
de ve “Process
provavelmente estás a pensar que de qualquer maneira já
r if
o
dura icação”
segues estas regras o tempo todo. Elas surgem
nte u
reun ma
naturalmente para a maioria de nós! Bem, não
i ão
exatamente. Acontece frequentemente que os membros
da equipa, por falta de tempo ou capacidades ou por se
concentrarem pouco no tema, ignoram estas coisas e toda a
reunião transforma-se num caos. Para estas situações, damos-te uma
ferramenta simples mas eficaz para assegurar que a tua equipa está a fazer o seu
melhor para ter uma boa interação: o “Processo de verificação”.

Basicamente funciona de uma forma muito simples: sempre que uma reunião congelar
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com discussões, tira para fora a tua lista de regras que devem ser seguidas enquanto se
trabalha em equipa e faz a todos os membros as seguintes perguntas:
1. Qual das regras é que cada um de nós está a seguir?
2. Qual das regras é que cada um de nós não está a conseguir acompanhar?
3. Qual das regras é que os outros devem prestar mais atenção?
Ao responderem a estas perguntas os membros da tua equipa terão a oportunidade de
auto-avaliarem o seu próprio comportamento no grupo e também dá a hipótese de
darem feedback aos outros no que diz respeito às interações que estão a ocorrer.
Depois do “Processo de verificação” a reunião pode ser retomada, mas não antes de
se pedir mais uma vez a todos os participantes para prestarem mais atenção aos
resultados deste momento de avaliação.
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Regras ao qual estar ciente quando se interage com os colegas de
trabalho.
Regra nº1 – Mostrar interesse
!
!
!
!
!

Sentar-se direito;
Escutar, não apenas ouvir;
Responder a perguntas dirigidas a ti e fazer perguntas de esclarecimento;
Acenar para mostrar interesse;
Acompanhar quem está a falar (contacto visual e sem distrações);

Regra nº2 – Falar à vez – Dar turnos para se poder falar
! Estar envolvido na conversação;
! Deixar também os outros falarem e encorajar a partilha de ideias;
! Fazer um Processo de verificação quando necessário;
Regra nº3 – Pensar é mais importante que saber
! Não ficar preso/a em "Eu não sei." Não é apenas sobre o resultado, é também
sobre o processo;
! Não é esperado que se “saiba”, mas sim que se “pense”. Pode-se especular,
adivinhar ou dar a melhor resposta possível. ("Não tenho a certeza disso, mas
penso que_____.");
Regra nº4 – Dar feedback construtivo
! De que outra forma se poderia dizer isso sem se magoar o outro? - "Acho que o
que estás a dizer é muito estúpido" vs “Não concordo necessariamente com
isso, pois acho que …”, tentando dar exemplos de quando essa solução
resultaria melhor;
! Estar aberto às opiniões dos outros;
! Pensar no ponto de vista da outra pessoa antes de se pôr em questão aquilo que
está a ser dito;
Regra nº5 – Fazer um plano de discussão
! Conhecer o objetivo da sessão e cumpri-lo; evitar discussões secundárias;
! Estabelecer prioridades;
! Gerir o tempo (e.g. ter alguém a tomar conta do tempo ou um facilitador da
discussão);

17

2

Capítulo
1

Regra nº6 – Ser positivo/a
! Ter uma atitude positiva, ver as coisas como uma oportunidade para aprender,
não como um problema;
! Nunca esquecer de sorrir;
! Dizer “Muito bem!” ou “Obrigado/a!” quando algum contributo importante é
dado;
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6. Comunicação intercultural
Como lidar com o trabalho num ambiente
multicultural?
Uma questão de perspetiva
Como te sentirias se conhecesses alguém pela primeira vez e essa pessoa cuspisse para
os teus pés? Para muita gente a resposta a esta pergunta seria “Irritado/a, ou até
mesmo ofendido/a!”. Cuspir tem uma conotação muito negativa e ofensiva. Bem,
existe um grupo de pessoas em África que diria: “Ah, muito feliz! Significa que acabei
de fazer um novo amigo!”. Isto porque, para eles, cuspir para os pés uns dos outros é a
forma de cumprimentar alguém. Se achas isto estranho, pensa qual seria a reação
desse grupo quando alguém que conhecem lhes tenta apertar a mão. O mesmo que tu
agora!
Cumprimentos, distância entre as pessoas, formas de tocar o outro, contacto visual, a
forma como se bebe, come ou fala, todos estes aspetos são governados por diferentes
normas e diferentes culturas. Em algum momento na história de cada cultura foi
decidido que alguns gestos são desejáveis em determinados contextos, alguns são
aceitáveis, alguns devem ser evitados ou alguns são mesmo ofensivos e agressivos,
mesmo que não magoem alguém fisicamente. Um homem apertar a mão a uma mulher
é cordial nalgumas sociedades, de alguma forma aceite noutras e até mesmo
totalmente inadmissível pelas normas de diferentes culturas.
Certas culturas diferentes à volta do mundo nem sempre estiveram tão conectadas
como agora e evoluíram de forma bastante diferente. Por isso, cada sociedade decidiu
ou foi forçada a decidir dependente de diferentes fatores externos relativamente a
diferentes regras que cada membro deve seguir. O importante é estar ciente que esta
enorme diversidade de normas existe e que se deve estar pronto a aceitá-las como um
elemento normal da vida.
Portanto, para a próxima, tenta não te ofender diretamente ou ser agressivo quando
alguém de um meio cultural diferente se aproxima de ti, fala mais alto do que
consideras normal, evita apertar-te a mão ou até mesmo te cospe nos pés. Em vez
disso, tenta compreender por um segundo se isso não será um comportamento normal
para as normas sociais dessa pessoa, e se isso te faz sentir pouco desconfortável,
explica isso à pessoa de uma forma educada.
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1. E-mail
Como escrever um bom e-mail?
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
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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 Como vão as coisas contigo? Espero que esteja tudo bem!
circunstância opcional
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

Assinatura

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,
Chris JOHNES
Diretor de comunicação
O.T.I. Associação de Arad
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Agora é a tua vez!
Tenta identificar o que está errado no e-mail que é dirigido à Sra. Joanne SMITH:

Assunto: convite

“Cara Sr. Joanne
Para o nosso projeto, gostaria de convida-la a participar na reunião em que vamos
apresentar os resultados. Também podes fazer uma apresentação daquilo que a tua
organização fes.
Diga-me se pode aparecer!
Saúde”

Devem haver pelo menos 12 erros neste e-mail. Consegues encontrar mais?

Resposta:
Mau assunto; “Sr.” em vez de “Sra.”; Foi colocado o nome próprio em vez do sobrenome quando se trata a Sra.
Smith; não foi colocada uma vírgula após o cumprimento; não existe um parágrafo a separar o comprimento do
corpo da carta; não foi apresentado o objetivo do e-mail de uma forma correta; não se dá informação suficiente
relativamente ao evento (local, duração, tempo e data, etc.); não foi educado a forma como se pergunta para
preparar uma apresentação; não tem uma mensagem final adequada; foi usado “Saúde” quando se despede da Sra.
Joanne (deve ser mais formal e standard); não inclui uma assinatura; tem erros ortográficos e gramaticais ao longo
texto;

27

Capítulo

2

2. Fotografias
O que se deve ter em conta quando se usa
fotografias na comunicação?
“Uma foto vale 1000 palavras!”. Esta é a citação mais comum relativamente ao mundo
das fotografias. Desta forma é importante que quando se aborda o tema da
comunicação se refira a fotografias e a filmagens. Não são apenas uma grande forma
de expressão mas são também um suporte a outras ferramentas de RP, tal como as
páginas das redes sociais, os websites ou mesmo as conferências e comunicados de
imprensa. As fotos e os vídeos podem oferecer um valor acrescentado a qualquer
forma de comunicação.
Mesmo assim, nem todas as fotos (ou vídeos) são boas. Iremos agora mencionar aquilo
que tens de ter em consideração quando analisas o que tens de comunicar:
Regra dos três
Embora estejamos acostumados à ideia de um
objeto central ao nosso ponto de visão, um bom
truque para criar uma foto mais expressiva é
dividir a imagem em três e ter o alvo centrado
numa das duas linhas, tal como podes observar
no exemplo seguinte:

Verifica e utiliza a focagem
A maioria das fotos incidirá sobre o centro da
imagem. Certifica-te primeiro que a câmara centra
o foco no alvo (pressionando ligeiramente o botão
para tirar a foto) e depois move a câmara de forma
a respeitar a regra dos três, no caso de câmaras
com ecrã tátil clica diretamente no alvo.
O foco também pode ser usado para chamar a
atenção a diferentes elementos da tua foto e
permite criar efeitos muito interessantes, usa esta técnica sempre que seja adequada.
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Usa o foco de forma inteligente!
Se a câmara permitir, concentra o foco no alvo que
simboliza a trabalho que estás a promover. Por
exemplo, se estiveres a pintar de novo um hospital
(como nós fizemos :) ), tira uma foto onde foques o
rolo de pintura.
Na foto seguinte podes ver o efeito que dá quando não alinhas as extremidades da
foto com o alvo (o rolo está a fazer um ângulo em relação à extremidade inferior em vez
de estar paralelo).
Certifica-te que tens boa iluminação
Uma boa iluminação é muito importante numa foto
(tal como podes ver facilmente na foto que se segue).
Vê como a luz está a incidir sobre o alvo da fotografia
e tenta movê-lo ou mudar o ângulo. Se isso não for
possível, ativa o flash mesmo que estejas a fotografar
durante o dia.

Vê como as sombras aparecem na foto e tenta evitá-las.

Confere se a foto ficou desfocada
No caso de estares a fotografar num ambiente com
pouca luz ou com objetos em movimento é possível
que as fotos fiquem desfocadas. Confere as fotos
depois de as tirares (usando a pré-visualização da
câmara) e faz zoom in para ver se ficou desfocada. Se
sim, tira de novo a foto, tentando mantê-la estável.
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Aproxima-te do alvo
Nalguns casos, especialmente com
alvos mais pequenos, se tirares a foto
a uma distância mais próxima podes
transformar uma foto normal numa
muito expressiva.
Tira uma foto quando o alvo não está a prestar atenção na
câmara
Não avises sempre as pessoas quando fores tirar uma foto
delas. Tirar uma foto no momento certo pode sair melhor do
que quando as pessoas estão o mais arranjadas possível.

Escolhe o fundo certo
O fato de aparecer um caixote do lixo em segundo plano, uma mensagem indecente
ou algo que desvie a atenção do teu alvo (como algo muito colorido ou atraente) irá ter
um efeito muito significativo na tua foto, diminuindo o impacto que pretendias.

Sê criativo/a!
Tenta sair das posições típicas que se encontram na
maioria das fotos. Faz com que as pessoas se reúnam,
criem uma figura com o corpo, usem ferramentas com o
qual estão a trabalhar e que as mostrem de uma forma
criativa. Faz qualquer coisa para mudar a posição típica
(e normalmente a mais enfadonha).

Fotografa algo com uma mensagem
Usa alguma coisa à tua volta que envie uma mensagem
parecida à que pretendes transmitir e tira a foto perfeita. Se
não existir, tenta criá-la!
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Usa tudo o que foi mencionado acima!
Especialmente quando estás a planear uma galeria de fotos, usa todas as dicas de que
falámos. As mudanças constantes do ângulo, alvo, foque e o aumento na criatividade
irão manter os espetadores interessados.
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Agora é a tua vez!
Volta a ler todas as dicas que tens sobre como tirar fotos mais apelativas e mete-as em
prática!
Aqui fica a tua checklist: tira algumas fotos no qual...
" uses o foco para enfatizar alvos diferentes
" te aproximes do alvo
" o alvo não esteja concentrado na câmara
" as pessoas estejam a posar de forma engraçada e criativa
" exista uma mensagem
" mistures formas diferentes de tirar uma foto
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3. Vídeos
O que se deve ter em conta quando se usa vídeos na
comunicação?
Na era dos multimédia os vídeos estão a ser cada vez mais usados. Para imaginares a
escala, apenas no Youtube, uma das plataformas mais populares para a partilha de
vídeos, em cada minuto que passa é feito o upload de 300 horas de novos vídeos. Isto
são 12 dias e meio de vídeos continuamente a serem criados todos os minutos.
Enquanto a filmagem profissional requer muitas competências e também software e
hardware indicado, existem também muito bons resultados por parte de amadores
(desde que alguns aspetos básicos sejam levados em consideração).
1. Escreve um bom guião (script)
Tudo começa com um bom guião, é basicamente o plano do que vais fazer a seguir.
Demora algum tempo e usa as energias criativas de cada membro da tua equipa pois
este é um passo crucial que pode fazer a diferença entre um bom e um mau vídeo.
Primeiro, escolhe o tema do teu vídeo. De seguida pensa em como transformar este
tema numa sequência lógica de cenas. Pergunta-te a ti mesmo/a: qual vai ser a estória,
qual é a experiência que quero criar, como vou atrair pessoas? O que é que eles
ganham em verem este vídeo?
Decide o que queres filmar e em que sequência lógica, quem vais incluir e qual vai ser
a tua configuração. Se vais gravar um evento, escolhe quais são as áreas mais
importantes a cobrir e onde irão decorrer os acontecimentos mais importantes.
Decide quem diz o quê, tendo sempre a certeza que o texto é simples o suficiente e
compreensível para tua audiência. Lembra-te que a mensagem pode ser enviada tanto
verbalmente como não-verbalmente, por isso certifica-te que todos os elementos da
comunicação são filmados (linguagem corporal, fundo, roupas, suportes visuais, etc.).
Não tenhas medo de usar um pouco de humor.
Tê em conta que os melhores vídeos de apresentação têm no máximo 2 minutos,
devendo se capaz de capturar a atenção do espetador no primeiro minuto. É
recomendado que nos primeiros 30 segundos a mensagem que pretendes transmitir já
tenha sido enviada.
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2. Escolhe o estilo de vídeo que queres fazer
Existem vários estilos para fazer um vídeo. Alguns são mais familiares: já todos vimos
entrevistas, documentários, vídeos de apresentação ou reportagens. Existem no
entanto outros tipos que não são tão familiares mas podem ser muito eficazes pela
criatividade que introduzem:
! Vídeo em stop-motion – É criado através de fotos
Exi
form stem vár
diferentes da mesma cena com pequenas mudanças
ias
as d
entre cada uma.
filma iferentes
r um
d
víde e
! Animação num whiteboard – A estória é desenhada
o
em tempo real num quadro (de ardósia ou plástico
branco), os artistas gravam ao mesmo tempo que
desenham.
! Slideshows – são muito parecidos a uma apresentação de PowerPoint que é
gravada em formato de vídeo e posteriormente adiciona-se uma narração.
A Internet está cheia de exemplos diferentes destes estilos e muito mais, não tenhas
medo de usá-los como fonte de inspiração.
3. Certifica-te que usas o hardware corretamente
Não precisas necessariamente de câmaras extravagantes ou caras mas deves usar as
que tens de forma adequada. Tenta garantir que sabes quais são as limitações da tua
câmara e que não a usas para além disso. Se a câmara não permite obter bons
resultados ao filmar num ambiente com pouca luz, tenta encontrar um cenário com
suficiente luz. Se não tiveres um microfone especial e a tua câmara estiver a captar
ruído de fundo ou eco, procura um local que não tenha esses problemas. Além disso,
põe a hipótese de usar um tripé sempre que puderes para que as imagens fiquem o
mais estável possível.
No geral, é melhor testares a câmara em vários lugares para veres se a qualidade é
suficientemente boa para o teu vídeo.
4. Usa posições de câmara diferentes
Dependendo daquilo que estás a filmar, algumas distâncias e ângulos são mais
apropriados do que outros.
Por exemplo, para o cenário de apresentação podes usar uma filmagem distante, a
cerca de 400 metros de distância do teu alvo. Para mostrar interação entre as
personagens ou mais detalhes cénicos tenta optar por uma filmagem distante, o que
significa que a posição e o zoom da câmara de forma a que todo o corpo dos atores
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apareça. Filmagens a média distância, que focam a zona da cintura para cima do ator,
são usadas para apresentar mais detalhadamente a ação ou diálogos. Se por outro lado
quiseres enfatizar um ator ou uma emoção em particular podes fazer um close-up:
mostra apenas a face, foca certas áreas do corpo (por exemplo os olhos, mãos, ou
pernas) ou alguns detalhes relacionados com o tópico (e.g. quando se trata de uma
carta deves aproximar-te o suficiente para garantir que o texto é legível ).
Além disso, a altura a que a câmara se encontra posicionada pode ser usada para vários
efeitos. A forma mais comum e normal de filmar é ao nível dos olhos, transmitindo a
ideia que somos nós que estamos a observar a ação. Filmar de cima permite ao
visualizador uma perspetiva mais geral das coisas, movendo assim o foco de atenção
das personagens para a cena no geral. Filmar abaixo da linha dos olhos, no chão, faz
com que o espetador tenha a noção da altura daquilo que está a ser filmado, da
dinâmica ou até mesmo uma sensação de fraqueza.
Tal como nas fotos, existem vários efeitos que podes usar e múltiplas formas de
configurar os atores. Tê em atenção a luz e o fundo, procura introduzir elementos
artificiais ao fundo e grava o melhor vídeo possível!
5. Procura os elementos certos
Escolher um fundo apropriado é muito importante. Não são apenas os atores do vídeo
que enviam a mensagem, o fundo também o faz.
As pessoas que estão a falar devem saber muito bem aquilo que estão a dizer. Acima
de tudo, não devem falar apenas com palavras e devem conseguir expressar-se com o
corpo, com expressões e com o seu tom de voz. A secção sobre apresentações contem
várias dicas relativamente a isso.
Por último, mas não menos importante, não te esqueças de usar suportes visuais que
possam ajudar a transmitir o conteúdo que pretendes.
6. Edita o filme

Enquanto o software especializado para edição de vídeo é muito caro e necessita de
recursos significativos de hardware, cada um dos principais sistemas operativos fornece
software livre para te ajudar com o básico (por exemplo, o "Movie Maker" no Microsoft
Windows e o iMovie no MacOS). Mesmo que não tenham os efeitos profissionais de
software topo-de-gama eles conseguem na mesma fornecer-te as funções básicas que,
juntamente com as dicas a seguir, te irão ajudar a criar um filme de qualidade.
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Vamos começar:
! Reune as melhores cenas e junta-as com a música apropriada.
! Recorta os erros das faixas iniciais ou substituí-os por outros elementos,
mantendo o som.
! Adiciona diferentes efeitos de transição mas certifica-te de que são adequados.
Não os uses em demasia a menos que o teu guião necessite.
! Certifica-te que há uma boa dinâmica no teu filme. Quando se trata de um
evento podes começar primeiro por mostrar a paisagem. Não se deve incluir
duas filmagens consecutivas que tenham o mesmo set-up de câmara sobre
assuntos diferentes. Se precisares de o fazer, adiciona uma transição ou outra
cena entre os dois cortes. Tenta cortar quando ocorre movimento. É melhor
cortar quando se o ator olha em direção a uma porta a abrir do que cortar
quando o ator está parado a olhar para a câmara. Alterna entre duas filmagens
próximas e distantes do mesmo ator e entre fotos tiradas de direções diferentes
(que devem ser em torno dos 450)
! O olho humano demora cerca de 5 a 10 segundos conseguir observar os
detalhes de uma imagem, por isso se os detalhes são importantes não cortes
um clip antes dessa janela de tempo. Por outro lado o melhor seria alterar
apenas depois de 10 - 15 segundos para trazer mais dinâmica a menos que haja
algo realmente importante nessa filmagem (como uma pessoa a falar).
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Agora é tua vez!
Reúne-te com a tua equipa e debate sobre as diferentes formas em que poderias fazer
um vídeo que apresente o serviço mais importante que tua organização está a oferecer
ao teu público-alvo. Para começar, podes usar a Internet para obter inspiração de
outros projetos semelhantes ou vídeos que usem outros estilos e técnicas.
Decide sobre:
" O serviço que estás a anunciar, o interesse que os potenciais visualizadores
podem vir a ter e a mensagem principal do vídeo;
" O estilo do vídeo que vais usar;
" O script que vais "trazer à vida", incluindo a ação, as cenas, os atores envolvidos,
os fundos necessários, etc .;
" Os locais onde vão decorrer as filmagens;
" Os recursos que vais precisar;
Procura que o vídeo tenha menos de 2 minutos, tendo em conta as dicas que acabaste
de ver sobre como fazê-lo.
Para praticares, mas também para teres mais materiais ao editar, filma a mesma cena
de diferentes ângulos e distâncias.
Depois de editado, partilha o vídeo com os teus amigos e pede a sua opinião honesta,
faz as mudanças necessárias e publica-o no teu site e / ou páginas das redes sociais.
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4. Comunicados de Imprensa
Como redigir um comunicado de imprensa que vai ser
publicado?
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.
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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
estrutura

da Como aparecem no comunicado de imprensa da
UNICEF

Título

Ucrânia: Nações Unidas entrega 62 toneladas de
suporte humanitário à Donetsk

Resumo do 1º As Nações Unidas entregou hoje 62 toneladas de suporte
parágrafo
(46 humanitário à Donetsk. Isto inclui itens essenciais de
palavras)
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 Entre os cerca de 5 milhões de civis afetados pela crise na
o tema
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 VIHpositivos 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 ajudarte 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.

46

Capítulo

2
Exercício prático
Agora, é a tua vez! Encontra os erros e reescreve este comunicado de imprensa
corretamente!
"Os voluntários irão ajudar a associação a recuperar um edifício antigo para
receberem um novo projeto

O edifício de uma escola antiga está a ser recuperado pela ProAtlântico – Associação
Juvenil com a ajuda de muitos voluntários.
A ProAtlântico – Associação Juvenil está a recuperar um edifício antigo, com a
colaboração de muitos voluntários, para iniciar um novo projeto chamado Casa Europa.
No futuro, a Casa Europa será um lugar onde a associação irá unir esforços para
promover uma vida ativa para os idosos e a interação entre os jovens e os idosos. Este
excelente lugar também servirá para juntar jovens e idosos de toda a Europa.
A restauração desta velha escola está a ser feita com a ajuda de voluntários de muitas
associações e nacionalidades diferentes, como também com o apoio de muitas
empresas que fornecem alguns materiais e produtos específicos para essas obras. "

Erros:
•
•
•
•
•

O título é muito longo e não é muito objetivo. Deve ser mais curto, estimulante e talvez deva incluir o nome
da associação.
O primeiro parágrafo deve dizer onde o edifício está situado.
O texto é muito breve e há falta de informação. Por exemplo, seria importante indicar as datas estimadas
do final das obras, da inauguração e do início das atividades da Casa Europa.
O uso de aspas também poderia enriquecer este comunicado de imprensa.
A identificação do autor e / ou da associação está em falta.
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5. Redes sociais
Como fazer com que as tuas páginas das redes sociais
sejam mais interativa?
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.
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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 públicoalvo 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.

51

Capítulo

2
Agora é tua vez!
Experimenta estas dicas numa página das redes sociais da tua organização, adiciona
uma nova mensagem a cada três dias (lembra-te, a tua página deve ser atualizada
regularmente) e vê o que é mais eficaz, verificando sempre as ferramentas analíticas a
que tens acesso. Não te esqueças de pedir aos teus fãs, ao longo do tempo, para
gostarem e partilharem do conteúdo.
Aqui está a tua checklist:
" Seleciona algumas fotos interessantes da tua atividade (tal como aprendeste a
tirá-las na secção anterior deste manual), redige um pequeno texto sobre o tema
(como o que usarias para o início de um comunicado de imprensa) e submete a
mensagem.
" Obtém um testemunho de um membro do teu público-alvo, tira uma foto
dele/a, pede-lhe autorização e publica tudo online.
" Consulta com a tua audiência sobre uma iniciativa futura que está a planear.
" Partilha algumas informações exclusivas sobre uma oportunidade disponível que
estás a oferecer ao teu público-alvo
" Encontra uma foto ou vídeo viral ligado a teu trabalho e partilha no Facebook
" Encontra e partilha algo engraçado que está ligado ao teu trabalho
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6. Websites
Como ter um website eficaz?
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.
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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.
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Mais dicas sobre como melhorar o teu website:
Mantém uma estrutura clara - Depois de decidires sobre as páginas que queres
incluir, pensa em como vais apresentá-las no site. A maneira mais fácil é através de um
menu de navegação (que também pode ter sub-menus, assim podes incluir dois tipos
diferentes de informações no mesmo item do menu). Certifica-te que as coisas são
intuitivas e pede a alguém que não conheça o teu trabalho para ver o website e para te
dar feedback de qualidade.
Usa um estilo claro - As pessoas querem obter o máximo de informação possível no
menor espaço de tempo. Pensa sobre ti! Muitas vezes, enquanto procuras informações
sobre um tópico, sentes que te encontras à procura de palavras-chave (como "marcos
geográficos" que estão a apontar para aquilo em que tens interesse) em vez de leres
todo o conteúdo? Se sim, então não és o único a fazê-lo e o teu website deve estar
preparado para essa realidade. Para isso, é importante que adiciones certos conteúdos:
! Títulos claros (títulos de páginas ou de secções que devem apresentar
brevemente o conteúdo),
! Sub-títulos (para dar ainda mais "pontos de referência" a um leitor à procura de
algo em específico),
! Parágrafos mais curtos (alguma vez te deparaste com uma situação em que
preferiste passar à frente do que ler meia página com um único, enorme
parágrafo? Tenta evitar algo semelhante no teu website)
! Números ou bullet-points (que permitam estruturar a informação de uma forma
mais agradável de ler)
! Texto realçado (novamente, um ponto de referência dentro de um parágrafo,
dando algumas informações rápidas a um olho com pressa)
! Mantém uma linguagem fácil de ler (que pode ser compreendida e lida sem
muito esforço para qualquer leitor)
Tem uma versão móvel - Dada a quantidade de tráfego da Internet que provem dos
smartphones, pode ser uma boa ideia ter também uma versão móvel do teu website.
Por outro lado, isso pode revelar-se um pouco caro, por isso certifica-te que fazes uma
análise do custo/benefício antes de tomares essa decisão. Leva em consideração o
número de visitantes móveis que o teu website tem neste momento e o que deverá ter,
bem como a tua estratégia de comunicação para o público-alvo que pretendes
alcançar.
Procura escritores convidados - Lembras-te do blogue do projeto que estávamos
falar? Ao teres convidados populares com uma boa imagem na comunidade a escrever
para a tua organização (ligado ao objetivo da tua organização) podes facilmente atrair
visitantes ao teu website e promover o teu trabalho.
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Não adiciones informações irrelevantes ou widgets - Todas as páginas possíveis que
foram apresentadas até agora podem ser muito úteis a nível de relações públicas ou
podem diluir as informações importantes que tentas partilhar. Não sobrecarregues o
website com páginas irrelevantes ou, ainda pior, com todo o tipo de widgets ou fotos
que podem parecer como muito engraçadas mas na verdade apenas tornam mais difícil
para qualquer pessoa concentrar-se no que realmente é importante.
Usa as tuas páginas das redes sociais para levar as pessoas ao teu website (e viceversa) - as redes sociais são um espaço ligeiramente diferente dos websites, desta
forma os dois complementam-se como ferramentas de RP. Podes facilmente integrar as
redes sociais no teu website (como ter um botão de Gosto da tua página do Facebook
logo no início do teu website). Podes também usar as páginas das redes sociais para
promover o teu site através da partilha de recursos relevantes, estes materiais podem
orientar as pessoas para o website caso queiram mais informações (por exemplo,
publicar o primeiro parágrafo de um artigo no Facebook e convidar as pessoas
interessadas a ler o resto no website)
Usa o teu site para interagir com as pessoas - Podes interagir com as pessoas que
visitam o teu site através de um concurso de fotografia, um projeto de photovoice ou
qualquer outro tipo de iniciativa que permita às pessoas fornecer conteúdo para o
website. Além disso, este método pode trazer-te ainda mais benefícios se mais tarde
fizer com que eles se auto-promovam (por exemplo, a fotografia vencedora pode ser
aquela que receber mais votos, assim todos os participantes estarão interessados em
promover o teu website para obterem mais votos). Além disso, ao promoveres
atividades de discussão no teu website irás também obter feedback relevante da
comunidade ou dos teus stakeholders.
Inclui mensagens do género "Como fazer...", que sejam relevantes para o teu
público-alvo - as mensagens que ensinem as pessoas como fazer algo ou como agir
em determinadas situações são suscetíveis a chamar a atenção, desde que
devidamente promovidas. Ensina o teu público a ser melhor e ao mesmo tempo tenta
criar uma imagem positiva para tua ONG e chama a atenção para o teu trabalho.
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Vamos praticar!
" Verifica se o teu website está devidamente estruturado e se a informação é clara.
Pergunta a alguns dos teus amigos que não estejam familiarizados com o
trabalho da tua organização para encontrarem certas informações que estão
disponíveis no website e para te dizerem se foi fácil encontrá-la. Se eles
conseguiram fazê-lo sem dificuldades, então a tua estrutura deve estar bem, se
não, deves fazer algumas mudanças. Revê as dicas anteriores e começa a fazer
as mudanças necessárias.
" Tenta ver a lista de páginas específicas que podes incluir no website e verifica se
algumas delas são apropriadas para a tua organização. Se assim for, adiciona-as
e cria conteúdo específico para elas.
" Verifica novamente o teu website. Toda a informação que está disponível é útil?
Tens algum widget que realmente não necessites?
" Incorpora as tuas páginas das redes sociais ao teu website
" Cria uma página "Como fazer..." relacionada com um tema relevante da tua
organização, publica-a e usa as tuas redes sociais para a promover

58

1

Capítulo

2

7. Apresentações
Como fazer apresentações que envolvem o público?

As apresentações públicas são uma forma muito eficaz tanto de comunicação interna
como externa. Elas são excelentes para a introduzir novos conceitos na agenda da tua
equipa, apresentar o teu trabalho aos stakeholders ou até educar o teu público-alvo.
Mesmo assim, sendo tão comuns e úteis, muitas vezes as apresentações são vistas
como perdas de tempo e extremamente aborrecidas, simplesmente porque quem faz
apresentações não dedica tempo suficiente a torná-las atraentes, não sabe como o
fazer ou não se incomoda a prepará-las bem.
A maioria de nós provavelmente já passou por essa experiência. Não é muito difícil que
nos lembremos de uma apresentação na qual o orador era tão monótono que era
impossível alguém ficar concentrado, ou de um momento em que ele ou ela tinha os
slides carregados de informação e dedicou-se a ler os textos em vez de manter
contacto visual com a audiência, ou quando haviam tantas palavras desconhecida ou
termos técnicos que era impossível compreender de forma clara o tema. Não são
memórias muito agradáveis, certo? Então, o que devemos fazer para salvar a nossa
futura audiência destas experiências desagradáveis?
As apresentações focam-se em 3 itens: o que vais apresentar, como vais apresentar e
que tipo de suporte (visual, auditivo, etc) irás utilizar para transmitir a tua mensagem.
Passo 1 - Sabe o que estás a apresentar
Se não consegues compreender aquilo de que vais falar, porque consideras sequer a
hipótese de explicá-lo a outras pessoas? Antes de decidires fazer uma apresentação
certifica-te que estás bem dentro do tema. E isso não significa apenas saber qual o
texto e os tópicos da apresentação. Deves ser capaz de dar informações extras sobre o
contexto desse trabalho, sobre o conteúdo e sobre os planos futuros. Muitas vezes irás
ouvir perguntas sobre informações que o trabalho não menciona ou não explora em
detalhe, por isso é sempre bom estares preparado/a. Por outro lado, quando te
perguntam algo em que não te sentes à vontades, não tenhas medo de dizer que no
momento da apresentação não tens todas as informações necessárias para responder e
oferece-te para ficar em contacto com essa pessoa para transmitires a resposta quando
souberes a resposta.
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Passo 2 - Conhece o teu público
Pessoas diferentes têm interesses diferentes, por este motivo não devem haver duas
apresentações iguais. Uma coisa é falares sobre o teu projeto para alguns
patrocinadores e outra é apresentá-lo aos voluntários que irão trabalhar nele. Além das
atividades, os patrocinadores vão estar interessados na visibilidade que irão ter ou nos
princípios éticos que estás a promover. Os voluntários vão estar interessados nas
oportunidades que eles têm para se envolverem mais e importam-se menos com a
visibilidade do projeto. Para cada grupos precisas de uma apresentação diferente.
Além disso, o vocabulário que deves usar, o design gráfico da apresentação, o nível de
interação, e todos os restantes elementos da tua apresentação deverão ser adaptados
às pessoas a quem estás a apresentar. Se apresentares um texto muito complicado aos
voluntários com muita informação técnica, eles não vão entender quase nada e vão
ficar aborrecidos. Se apresentares a informação de forma muito simples para as pessoas
que vêm do ambiente de negócios, eles vão pensar que não é nada de sério e
ignoram-te.
Antes de preparares a tua apresentação, a primeira pergunta que deves fazer a ti
mesmo/a é: "Qual é o interesse do meu público-alvo neste trabalho?" e foca a tua
apresentação sobre isso. A segunda: "Como pode o público tirar partido desta
informação?" e inclui também estes dados. As pessoas vão dar mais atenção a assuntos
sobre os quais estão cientes de que podem ajudar a melhorar a sua vida de alguma
forma. Por isso, certifica-te que tens em conta a idade, a formação cultural e
profissional, o nível de educação e qualquer outro aspeto que possa ser relevante para
aquilo que vais partilhar.
Passo 3 - Seleciona a informação relevante
As pessoas têm uma capacidade limitada de adquirir novas informações, por isso se as
bombardeares de informação corres o risco que, no final, elas não se lembrem de
quase nada. As apresentações devem ter a quantidade mínima de informação possível
mas que ainda consiga transmitir o que se pretende, tenta fazer isto da forma mais
simples e breve possível. Depois de fazeres um plano do que queres incluir, pega no
conteúdo e tema a tema pergunta-te se cada um deles é relevante e quanto iria a
apresentação perder se algum estivesse em falta.
Passo 4 - Pensa na experiência, não apenas no conteúdo
Como foi mencionado na primeira parte deste manual,a
comunicação no século 21 já não se trata de transmitir
uma mensagem; trata-se da transmissão de conteúdo e
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de experiências. Deves definitivamente considerar os apoios que podes usar para a
criação de uma experiência assim. As fotos enviam uma mensagem forte, muito mais
forte do que o texto simples, desta forma elas são sempre bem-vindas a qualquer
momento. O que te pode convencer que existe um problema de poluição numa certa
região? Umas tabelas estatísticas sobre uns poluentes ou uma foto dos animais que
estão sofrer com isso? Facilmente encontras fotos disponíveis online e existe uma
abundância de sites que as oferecem gratuitamente. Uma foto eficaz pode melhorar
drasticamente a forma como o público assimila a informação que estás tentar transmitir.
Além disso, as apresentações não são apenas feitas com o PowerPoint. Encontra
maneiras de interagir com o teu público para criar essa experiência. Exemplifica as
coisas de que estás a falar com exemplos. Tenta dar mais significado aos números e
tenta fazer com que os espetadores entendam melhor o contexto ou fá-los visualizar
aquilo que parecem números aleatórios em gráficos informativos. Tenta convidar
pessoas que possam partilhar a sua experiência no assunto. Procura demonstrar a
aplicação prática daquilo que estás a falar ou tenta criar emoções com a ajuda de um
vídeo. Introduz exercícios pequenos para fazer com que o teu público esteja mais
consciente sobre os seus sentimentos ou dá-lhes a oportunidade de contribuírem algo
para a apresentação. Usa música para criar a atmosfera que procuras. Usa flipcharts
para criar conteúdo à medida que vais avançando. Em suma, tenta esquecer-te da
transmissão de texto. Estás a transmitir uma nova experiência e tudo o que te ajude a
atingir isso é bem-vindo.
Passo 5 - Elabora slides simples com o mínimo de texto possível
Enquanto os auxílios visuais são bons e o uso de imagens eficazes é altamente
recomendado, os slides que estamos a preparar não devem conter demasiado texto ou
suportes visuais. Isso irá apenas distrair os participantes da informação essencial e fazer
com que percam a concentração daquilo que realmente é importante.
A primeira coisa a lembrar: os slides são apenas parte da
Um s
lid
apresentação! Nem sequer são a parte principal. Se os
mais e não dev
slides fossem a parte mais importante da tua
uma de 3 linha e ter
com
um m s, cada
apresentação
então
porque
não
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envias
áxi
5 pal
avra mo de
simplesmente por e-mail a todas as pessoas? Lembras
te, não estás a transmitir texto; estás a transmitir uma
experiência e emoções. Os slides por si só não o
conseguem fazer, eles servem apenas de apoio ao que estás a falar.
Em termos de números, é considerado norma que não se deva ter mais de 15 slides em
um 15-30 minutos de apresentação e que cada slide não tenha mais de 3 linhas, cada
uma com um máximo de 5 palavras. Por outro lado, apresentações diferentes que
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abordam grupos diferentes requerem uma abordagem mais diversificada, mas é
aconselhável que te tentes centrar nestes números.
A nível da tipo de letra, tenta manter o mesmo ao longo da apresentação. Ter dois
tipos de letra (por exemplo, um para os títulos e outro para o conteúdo) deve ser
suficiente. Além disso, tenta manter o tamanho da fonte e a cor, mantém as mesmas
para os títulos, conteúdo e anotações. As pessoas gostam de criatividade e variedade
mas também gostam de um pouco de ordem.
Se queres que os teus slides chamem a atenção podes tentar usar outros tipos de letra
para além dos que vêm incluídos no software. A Internet tem uma grande variedade de
tipos de letra, a maioria está disponível gratuitamente. Por outro lado, certifica-te de
que é legível e que as letras não têm decorações a mais. Geralmente considera-se que
as fontes Sans Serif, as que não têm pequenas "caudas" nas letras, são mais
apropriadas. Lembra-te que se fizeres o download da Internet a fonte apenas ficará
disponível no teu computador. Assim que abras os slides noutro computador que não
tenha essas fontes instaladas, elas são substituídas por um tipo de letra padrão, por isso
terás de instalar as tuas fontes também nesse computador.
Certifica-te que existe contraste suficiente entre a fonte e o fundo para que o texto seja
legível. Além disso, tenta verificar se o tamanho do texto é grande o suficiente para
que as pessoas que se sentem na última fila (ou o mais distante da tela possível) ainda
consigam ler.
Para tornares a apresentação mais apelativa podes adicionar alguns elementos gráficos
como decorações, tentado sempre não encher demasiado os slides. As transições
servem para a mesma finalidade mas muitas vezes apenas distraem a audiência, tenta
não colocar mais do que algumas das mais simples (não demasiado saltitante nem
muito prolongada) e procura manter a mesmo durante o slideshow.
Se tiveres mais texto que queiras colocar, como relatórios ou outros materiais que não
cabem nos 15 slides, podes criar um folheto para distribuir no final da apresentação.
Evita distribuí-los no início, as pessoas vão começar a ler e não vão prestar atenção à
tua apresentação. Deves contudo anunciar logo no início que irás entregar esse
documento.
Passo 6 - Pratica a tua apresentação
Não é por acaso que o Steve Jobs, mesmo com toda a sua experiência em fazer
apresentações que são vistas por milhões de pessoas, praticou cada uma delas com
vários meses de antecedência. Ele sabia o que qualquer bom apresentador sabe: a
melhor maneira de mostrar confiança, de ser fluente o suficiente e de conseguir
62

5

Capítulo

2
transmitir as emoções certas, é a prática. E este não é o único benefício: ao ensaiares as
tuas apresentações poderás também fazer alterações a algo errado ou que possa ser
dito de outra forma, melhorando-a ainda mais.
Quer ensaies a sós com o teu computador, em frente de uma câmara (do modo a
avaliares o que precisa de ser melhorado), ou na frente de uma audiência "a fingir", o
tempo que demoras está a ser investido para uma apresentação perfeita, o que muitas
vezes pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso do teu trabalho. Lembrate de usar este momento de ensaio não apenas para praticares mas também para
obteres feedback em relação ao teu trabalho.
Passo 7 - Faz a apresentação
Esta é de longe a parte que é considerada a mais complicada, envolvendo por vezes
emoções e medos esmagadores. Mesmo assim, com bastante prática e experiência
anterior, as coisas devem ser bastante simples.
Aqui estão alguns aspetos que deves considerar durante a apresentação:
! Primeiro e mais importante - não sejas monótono! - Nunca fales no mesmo
tom ou com o mesmo ritmo do início ao fim. Procura mudar o tom, enfatizar
diferentes palavras que são importantes na frase, usar as pausas, mudar o ritmo,
mostrar entusiasmo ou contar uma piada! Faz o que for preciso para trazer a
mudança necessária para que o público não adormeça com o tom constante da
tua voz.
! Fala alto e claramente! - Para teres a certeza que te estão a ouvir (mas não
demasiado alto), imagina que estás a falar com a última pessoa ao fundo da sala
e ajusta o volume adequadamente.
! Não fales rápido demais! - O fato de estares ansioso/a pode fazer com que fales
mais depressa do que é normal. Isto é um mecanismo de defesa do teu cérebro,
quanto mais rápido falares mais curto será o espaço de tempo em que estarás
sobre stress, tenta controlar isso. Mais adiante, quando fizeres a apresentação a
um público que não têm essa língua como materna, pode ser mais difícil fazer
com que te acompanhem mesmo que mantenhas um ritmo normal, tenta
lembrar-te deste pormenor.
! Não leias diretamente dos slides - Se tiveres cometido o erro de colocar muito
texto nos slide irás sentir o impulso para os leres em vez de falares livremente
com o público. Tem em mente que eles também conseguem ler e que não
precisam que alguém o faça em voz alta, usa este texto como suporte para
transmitir mais informação e algumas emoções. Além disso, as pessoas
dificilmente conseguem ler e ouvir ao mesmo tempo, se houver muito texto a
sua atenção será direcionada para um dos dois, mais frequentemente para o
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texto do que para ti.
! Usa o vocabulário apropriado! - Como foi dito anteriormente, deves primeiro
conhecer o teu público e ajustar a tua apresentação às pessoas presentes. Isto é
válido não só para o conteúdo mas também para as palavras que estiveres a
usar. Nem todas as pessoas conseguem compreender diferentes termos
técnicos, ou ainda pior, calão ou dialetos. Diferentes audiências podem não
entender o dialeto de certas regiões. Além disso, quando te expressas numa
linguagem que é estranha para o público vai ser muito difícil que compreendam
a maioria das expressões ou palavras que não pertencem ao seu vocabulário do
dia-a-dia.
! Mantém uma linguagem corporal adequada! - Seria possível criar um novo
manual apenas para referir a linguagem corporal. Os nossos gestos podem
significar imensas coisas diferentes. Mesmo assim, existem alguns aspetos que
são mais importantes e chegam por vezes a ser completamente ignorados.
Primeiro: o contacto visual. Mantém sempre contacto visual com toda a tua
audiência. Não olhes para o chão, para o teto, para o ecrã ou apenas para
alguns dos participantes. Tenta manter sempre contacto visual com cada uma
das pessoas presentes.
Segundo: mantém uma postura aberta. Procura manter as mãos de forma a que
não estejam a cobrir o corpo. Ao fazeres isso conseguirás transmitir simpatia,
abertura e vontade. Tenta não cruzar os braços, à frente ou atrás das costas,
como se fosses um professor à antiga à espera de bater em alguém!
Terceiro: não mostres o teu stress. Não te distraias com os dedos ou com o anel
que tens, com o cabelo, canetas, telefone ou qualquer outra coisa. As pessoas
perdem a atenção quando os olhos detetam movimento; se tua mão está
sempre em movimento não esperes que alguém esteja a prestar atenção ao que
dizes. Além disso, estes fatores tendem a demonstrar inseguridade e o teu
público dificilmente irá acreditar no que dizes.
Quarto: não te movas em demasia! É aconselhável que alteres a tua posição,
especialmente quando introduzes novos elementos na apresentação, mas se te
moveres constantemente de um lado para o outro vais fazer com que as pessoas
se foquem mais nos teus movimentos do que nas tuas palavras.
Quinto: sorrir e mostra entusiasmo! A tua audiência não vai ser mais entusiástica
do que tu! Se não te mostrares entusiasmado/a sobre aquilo que estás a
apresentar, qual o motivo para o público te dar atenção?
! Começa com um pequeno resumo, termina com uma revisão - No início deixa
as pessoas saberem sobre o que vais falar de forma a que criem o contexto
apropriado e também para ajudar à criação de uma ligação entre os seus
interesses e os conteúdos que vais transmitir. Termina com uma revisão para que
as pessoas se lembrem daquilo que estiveram a aprender.
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! Interage com o público! - Depois de ouvir, ouvir e ouvir ... a maioria das pessoas
desliga-se do que estás a dizer se nada lhes prender a atenção. Fazer algumas
interações com o público é uma das melhores maneiras de o fazer. Pergunta às
pessoas qual a sua opinião sobre um determinado tópico. Faz pequenas
perguntas ou jogos para os acordar (e.g. "Todos aqueles que já participaram
num intercâmbio para jovens, por favor levantem a mão"). Dá-lhes a chance de
intervirem: se colocarem uma questão no meio da apresentação é excelente!
Significa que alguém está a ouvir! As melhores apresentações parecem
conversas, por isso, tanto quanto possível, tenta promover este tipo de
interação.
Parece simples e fantástico, certo? Existe no entanto um fator
que ainda não mencionámos que torna tudo muito
complicado: o medo de falar em público. Seja pelo medo de
fazermos algo que nos envergonhe, de nos esquecermos o
que íamos dizer, por nos sentirmos julgados, entre outros,
para se falar de frente para um público é preciso dar um salto
para fora da nossa zona de conforto. O medo é uma resposta
natural do nosso corpo quando colocado numa situação se stress e
pouco podemos fazer para o impedir. Por outro lado, isto não significa que não
podemos dominá-lo ou até mesmo usá-lo para o nosso próprio benefício.
O primeiro passo para dominar o medo é entender de onde vem e procurar em criar
conforto suficiente para que essa situação não aconteça. Quando te for atribuída a
tarefa de fazer uma apresentação em público, vários pensamentos sombrios soltam-se
na tua mente. Vamos agora enunciar alguns deles, acompanhados pelo pensamento
positivo que deve ser associado de forma a perceberes que o medo que sentes é
irracional ou pode ser facilmente superado.
! "Vou-me esquecer do que devo dizer!" - Este é um dos mais comuns pois as
pessoas sob stress geralmente têm tantas coisas na cabeça que podem perder a
concentração do que é importante. A primeira coisa que te deves lembrar é: não
há nenhum problema em esqueceres-te das tuas deixas. São coisas que já
aconteceram em ocasiões bem mais importantes e não houve nenhum problema
grande com isso. Apenas sorri, faz uma pausa, pede desculpa, explica às pessoas
que há tantas coisas que queres partilhar que perdeste o "fio à meada". Depois,
segue em frente. As pessoas vão mostrar-te um belo sorriso e ignorar o que
aconteceu. O que também pode ser útil nestas situações é ter uns cartões com
tópicos para não saíres da linha de raciocínio, ou então tenta associar certas
palavras dos slides com coisas que queres mencionar.
! "Vou cometer um erro!" - Isto acontece pelas mesmas razões de te esqueceres o
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que dizer e pode ser superado da mesma forma: admite-o, corrige-o e segue em
frente. O teu público vai apreciar a tua honestidade e nem sequer se irá lembrar.
! "Toda a gente vai estar a olhar para mim" - bem, é esse o objetivo das
apresentações, não é? Geralmente depois das tuas primeiras apresentações vais
perceber que as pessoas não estão a olhar para ti com o objetivo de identificar
erros, mas sim porque querem aprender algo novo contigo. O público é o teu
parceiro, não o teu adversário. Mas, para entenderes isso de forma mais rápida,
um truque é interagires mais com eles ou até mesmo começares com algumas
piadas. Podes também tentar por começar com algo inesperado; cria um
momento "WOW!". Vais ver que eles vão apreciar este momento inesperado e
os rostos sorridentes vão dar-te o conforto que precisas.
! "Eu não vou ser capaz de responder às perguntas do público" - bem, estás lá
como orador/a e não como uma enciclopédia viva. Não ter a resposta de todas
as perguntas é normal e a melhor maneira de lidar com isso é, de novo, seres
honesto/a. "Neste momento eu não tenho a informação necessária para dar uma
resposta correta pois não é da minha área de especialização" ou "não consigo
dar-lhe uma resposta agora do qual esteja convencido/a que esteja 100% correta
". Se puderes investigar mais tarde, ainda melhor: "Vou tentar obter uma
resposta sobre isso durante o intervalo e tento responder assim que voltarmos"
e assim vais manter todas as pessoas felizes.
! "O material técnico não vai funcionar corretamente" - "Se alguma coisa pode
dar errado, então é isso que vai acontecer", esta é uma das "leis de Murphy"
mais citadas. Sim, as coisas podem correr mal e devemos estar preparados para
isso. Como? Em primeiro lugar, chega com antecedência à sala da apresentação
e verifica se tudo está em ordem: o projetor está a funcionar, o computador tem
o software necessário para ler a apresentação (e os tipos de letra), a luz é boa, o
ar condicionado está a funcionar, etc. E se alguma coisa falhar? Bem, algumas
pessoas preparam um plano B. Tenta exportar os teus slides em formato JPEG,
que qualquer computador pode ler. Podes até mesmo imprimi-los no caso do
projetor não funcionar. Podes também trazer canetas extra e usar um flipchart
em alternativa ao projetor, mas podes também tirar os vídeos do YouTube caso
a Internet decida não funcionar, e por aí adiante. Tudo depende de quais são os
teus planos em respeito à apresentação. Por outro lado, às vezes é impossível ter
um Plano B para tudo e, quando isto acontece, mais uma vez, a honestidade é a
tua salvação: explica as dificuldades técnicas que estão a acontecer, faz uma
piada com elas e apresenta o novo contexto que irás utilizar.
Em relação a falar em público há muito mais a dizer, os aspetos teóricos não se ficam
por aqui. Mais uma vez pode-se outro manual inteiro apenas sobre apresentações e
existem muitos disponíveis que te convidamos a ler. Mesmo assim, há uma coisa que
nenhum manual ou qualquer outro tipo de material te pode dar: experiência!
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Dale Carnegie, um dos autores mais famosos sobre o falar em público e autoaperfeiçoamento, escreveu num dos seus livros que, tal como não se pode aprender a
nadar sem nos molharmos, também não se pode dominar o diálogo em público sem se
falar à frente de um grupo. Nenhum livro no mundo pode compensar a experiência
real. Vamos dar um passo em frente e adicionar o seguinte: apenas estar na água não
te vai ensinar a nadar! Estar em frente de uma audiência não fará de ti um bom orador.
Deves sempre auto-avaliar o teu desempenho e melhorar o que não parece estar certo.
E lembra-te, o que tens aqui é apenas a base para o teu trabalho! Cabe a ti decidir o
que é melhor para usares e como o vais fazer!
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Agora é tua vez!
Provavelmente tens uma ideia em mente sobre um projeto novo que a tua organização
quer iniciar. De certeza que vais precisar de envolver diferentes stakeholders para o
colocares em prática, certo? Tenta convencê-los a fazer parte do projeto através de
uma apresentação! Não te esqueças de ter bem presentes todos os aspetos que foram
mencionados antes.
Pede a alguns membros da tua organização ou mesmo a amigos teus para serem a tua
audiência. A apresentação não deve ter mais de 5 minutos para que não uses muito do
seu tempo.
Para obteres informação adequada, pede ao teu público para preencher o formulário
de avaliação que se encontra na próxima página.

68

1

Capítulo

2
Avaliação da apresentação
Em relação à apresentação que acabaste de ver, por favor classifica as seguintes afirmações de
1 (discordo) a 5 (concordo), assinalando a caixa correspondente e oferecendo sugestões para a
melhorar.
O orador conhecia o tema de que estava a falar
Sugestão:

1

2

3

4

5

Foi fácil para mim seguir a apresentação
Sugestão:

1

2

3

4

5

A informação foi apresentada de uma forma que captou o meu interesse
Sugestão:

1

2

3

4

5

Obtive informação suficiente para perceber o contexto geral daquilo que
foi apresentado

1

2

3

4

5

Penso que alguma da informação apresentada era irrelevante
Sugestão:

1

2

3

4

5

Senti que houve uma boa interação com o público durante a
apresentação

1

2

3

4

5

Sugestão:

Sugestão:
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Gostei da forma como os slides foram concebidos (tipo de letra, imagens,
cores, tamanhos, legibilidade, etc.)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

O orador estava confiante ao fazer a apresentação
Sugestão:

1

2

3

4

5

Era fácil de seguir o que o orador estava a dizer
Sugestão:

1

2

3

4

5

Gostei da linguagem corporal do orador (postura, contacto visual, tom,
sorriso, movimento, etc.)
Sugestão:

1

2

3

4

5

Sugestão:

Penso que os slides eram fáceis de compreender e tiveram um impacto
positivo na apresentação
Sugestão:

Para além dos slides, gostei dos recursos visuais e dos outros elementos
usados como auxílio à apresentação
Sugestão:

Impressões gerais:
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Comunicação com a
equipa e parceiros no
contexto do S.V.E.
Técnicas e ferramentas para a comunicação no
escritório
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1. Conceitos básicos
O que devemos ter em consideração quando
comunicamos no escritório?

A comunicação no escritório não é nem complicada nem muito simples. Cada um de
nós tem competências básicas para interagir com o outro. Por outro lado as coisas nem
sempre são fáceis e nem sempre correm bem e isso pode iniciar conflitos. As pessoas
estão mais ou menos satisfeitas com os outros, alguns fazem um bom trabalho
enquanto outros ainda têm que melhorar, o que é normal para uma pessoa não está
necessariamente certo para outra. Além disso, quando se trabalha com voluntários
existem algumas particularidades que precisam de ser levadas em consideração, como
o seu interesse e motivação, que são um pouco diferentes dos interesses e motivações
dos funcionários da organização. É neste tipo de situações que a comunicação se torna
muito importante para preservar uma boa dinâmica de grupo e manter as pessoas
envolvidas no seu trabalho.
Embora cada situação possa requerer diferentes abordagens, existem alguns aspetos
que devem ser levados em consideração para se finalizar uma discussão com resultados
em vez de ainda mais conflitos.
Sorri e mostra entusiasmo!
Um sorriso é sempre bem-vindo em qualquer reunião que tenhas com o resto da tua
equipa de trabalho. Se se reunirem para discutir aspetos positivos ou para trabalharem
em algo específico, isso ajuda as pessoas a relaxar, a aproveitar o trabalho que estão a
fazer juntos e a sentirem-se bem enquanto colaboram contigo. Se se reunirem para
discutir aspetos negativos sobre o desempenho de um dos membros da tua equipa,
isso dará confiança à pessoa que ainda está do lado dela e que quer encontrar uma
solução em conjunto. Caso contrário, este tipo de reuniões são muitas vezes
interpretadas como confronto e acabam por se focar em quem está certo e quem está
errado, ao invés de uma solução construtiva.
Seja qual for o propósito da reunião, não te esqueças de mostrar apreciação pelo
trabalho dele/a. Se gostares do trabalho que uma pessoa fez, uma ideia que
apresentou ou a forma como lidou com alguma situação, não te esqueças de mencionar
isso. Todas as pessoas gostam de se sentir valorizadas. Se estiveres insatisfeito/a sobre
alguma coisa, podes sempre falar também das coisas positivas. Por exemplo, se um
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membro da equipa que, no geral, é muito competente mas não está respeitar os prazos
que era suposto, podes iniciar uma discussão com "O teu trabalho aqui tem sido muito
apreciado até agora e poderia ser ainda melhor se conseguisses prestar mais atenção
aos prazos" ou "Mostras muita motivação quando fazes o teu trabalho e é uma pena
que ele fique marcado por deixares passar o prazo limite". Isto demonstra, mais uma
vez, que o teu objetivo não é o de criar um conflito com ele/a, mas sim ajudar essa
pessoa a alcançar melhores resultados (que é do interesse de ambos).
Não conta apenas aquilo que dizes. A forma como o dizes é igualmente importante!
Comunica de uma forma que cative e motive, demonstra que acreditas no que estás a
dizer e no impacto positivo que estás a propor. Trata os outros com respeito e tenta
envolvê-los no encontro de uma solução em vez de lhes dizeres diretamente o que
fazer. Quando as pessoas sentem que estão a ser tratadas com respeito elas tendem a
aceitar melhor as ordens. Além disso, quando as
decisões são tomadas com a participação de todas as
partes envolvidas, as pessoas estão mais motivadas
para colocá-las em prática. Além disso, explica em
cada ocasião o porquê das coisas serem feitas de
determinada maneira ou quais os motivos para
decidires fazer de uma forma e não de outra. O
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objetivo das reuniões não é criticar, mas sim encontrar
soluções em conjunto.
Algumas das frases que podes usar para colocar tudo isto em prática são as seguintes:
! "É por isso que estou a pedir-te ajuda para arranjar uma solução que seja do teu
interesse e do interesse do projeto";
! "Achas que conseguimos arranjar uma solução para isso?";
! "Vamos pensar um pouco. Será que há outra maneira de resolvermos isto, neste
momento estamos numa situação de perda-perda";
! "Estava a pensar se me podias ajudar a resolver este desafio que estamos a
enfrentar";
! "Achas que isso seria uma proposta razoável para ti?";
! "Isso faz sentido para ti?";
! "Vamos tentar não ver isto como um problema por uns instantes";
! "É importante, tanto para o projeto, como para ti".
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! Digam o que te disserem,! sê sempre educado, não importa qual a discussão!
Quando és educado/a consegues prevenir conflitos desnecessários.
! "Todos nós temos de trabalhar juntos para fazer alguns ajustes de modo a que
todos fiquem confortáveis e para que o projeto possa atingir os seus objetivos".
Tenta focar-te numa abordagem participativa para resolveres os problemas com
que tens de lidar!
Procura envolver todos os intervenientes a arranjar uma solução! Se pedires a uma
pessoa que se envolva na procura de solução de um problema no qual está envolvida,
poderá ajudar mais do que dizeres indiretamente a essa pessoa o que deve fazer.
Evita dizer "não"!
O "não" tem um impacto muito negativo e fecha o caminho à comunicação no geral,
ele implica que não estás disposto/a a ouvir outros argumentos para a proposta e que
fizeste uma escolha independentemente dos interesses dos outros. Procura fazer com
que a outra pessoa entenda que compreendeste o seu ponto de vista, se não
concordares com ela, devido a alguns pontos de vista diferentes (e.g. "Eu entendo o
teu ponto de vista e concordo contigo, no entanto temos de levar em consideração que
..." ou "Eu sei que gostarias bastante disso mas temos de considerar também que…").
Mostra que te importas!
Se o outro sentir que estás interessado/a nos seus problemas, ele irá ficar mais aberto
relativamente aos teus interesses, dessa forma será mais fácil encontrar um ponto em
comum. Mostrares que te interessas não é apenas um processo de "um dia" ("hoje sim,
amanhã não"), é uma forma de pensares e de agires que deve guiar-te durante todo o
projeto e nos processos de mediação. Evita frases como "não me importa" ou "não é
da minha responsabilidade", em vez disso procura dar conselhos sobre os assuntos que
estão a ser abordados, mesmo que isso signifique dizer à outra pessoa que o colega
"X" é mais indicado para ajudar nesse assunto. Além disso, se prometeres que vais
ajudar mas depois acabas por não o fazer, produzirás um efeito negativo que faz com
que as pessoas percam confiança em ti, bloqueando assim futuras entreajudas.
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Tenta pôr a outra pessoa no teu lugar ou no lugar de outro colega para que possa
perceber de forma mais clara o que está a acontecer!
Além disso, ao atingires alguns pontos-chave no que diz respeito à perceção do outro,
certifica-te que os enfatizas (e.g. "Assim como tu precisas do teu espaço pessoal,
imagina que ele/a também precisa do seu próprio espaço. Isto faz sentido para ti?" ou
"Gostava de te perguntar se consegues imaginar que serias tu a tomar todas as
decisões deste projeto. Como irias lidar com esta situação?").
Mostra empatia!
O contrário da dica anterior também funciona. Não te esqueças de pensar também no
ponto de vista da outra pessoa e nos seus interesses. Para que uma negociação seja
bem-sucedida, cada partido deve tirar algum benefício, por isso, em qualquer
discussão, o melhor é saberes não só o que queres mas também o que vai fazer que
com a outra pessoa fique feliz.
Verifica se todas as decisões que tomam em conjunto ficam indicadas num plano de
ação!
Um simples "sim, eu vou mudar isso!" não chega. Depois de decidirem sobre os
elementos iniciais devem trabalhar em conjunto no desenvolvimento de um plano de
ação no qual tu e a outra pessoa assumam a responsabilidade pelo que tem de ser feito
e até quando! Isto ajuda também a controlar o progresso e a modificar quando não se
estiver a progredir (seja qual for o motivo). Escreve o plano em papel a fim de te
lembrares o que precisa de ser feito e certifica-te de que a outra pessoa também está a
par, se for preciso faz uma cópia e entrega-lha, desta forma ambos têm as indicações
sempre à mão. Não há necessidade de assinarem este plano, especialmente se for a
primeira vez que a situação é abordada, mas certifica-te que tens sempre o plano
contigo e de te pronunciares se algo não estiver a ser cumprido (e.g., "Da última vez
que reunimos sobre isto, decidimos fazer assim e assim. Lembras-te deste
documento?").
Não te foques em dizer que estás certo/a!
Numa discussão o mais importante são os resultados,
não quem está certo ou errado. Se a outra pessoa se
opõe à tua ideia e no final de tudo se prova que afinal
estavas certo/a, não faças disso um martírio, desfruta
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apenas de teres evitado um conflito e de terem chegado a um acordo que é benéfico
para ambas as partes.
Não fales apenas sobre trabalho!
Mesmo que a maioria das vossas interações sejam apenas no local de trabalho, a sua
comunicação não se deve apenas referir a aspetos profissionais. Fala de outras coisas
como interesses pessoais, hobbies, opiniões, sonhos ou mesmo de problemas pessoais
que estás a passar, isto irá criar uma melhor relação entre vocês e o resto da tua equipa
de trabalho pois promove o relacionamento profissional e melhora o ambiente no
trabalho.
Prepara-te com antecedência!
Muitos dos problemas podem aparecer espontaneamente, mas há outros que
consegues saber com antecedência que ocorrem. Tenta recolher todas as informações
relevantes sobre o tema (descobrindo a opinião dos outros, lendo relatórios ou o CV/
carta de motivação do voluntário, vendo o seu perfil no Facebook, etc.) e pensa qual
será a melhor forma de abordar estes assuntos desenvolvendo um plano para as
discussões.
Avalia-te a ti mesmo/a!
É impossível que mudes a tua abordagem apenas com a leitura deste manual, uma,
duas ou mesmo dez vezes. Demora muito tempo para o conseguiste fazer mas deves
comprometer-te a fazê-lo. Avalia-te a ti mesmo/a depois de cada conversação, verifica
o manual ou reflete um pouco sobre aquilo que te está a faltar. Depois disso, escreve e
tenta incluir isso na tua próxima reunião. Além disso, quando estiveres a ouvir as outras
pessoas, tenta analisar aquilo que estão a fazer bem e aquilo que não soa tão bem.
A maioria dos casos problemáticos que irás enfrentar são também a melhor forma
de aprenderes!
Trata cada situação difícil que aparece não como um problema, mas como uma fonte
de desenvolvimento pessoal e uma forma de melhorares as tuas capacidades de
liderança, isso irá fazer de ti um recurso valioso na tua organização.
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2. Comunicação pré-conflito no
SVE
Como lidar com conversas difíceis ou conflitos?

Como já foi dito antes, as coisas não são sempre leite e mel e, eventualmente, terás de
te dirigir a um colega ou um voluntário e explicar que há elementos que devem mudar
na sua forma de ser. Quando isso acontecer, é bom que tenhas em mente as seguintes
dicas e que tentes verificar os exemplos que te damos sobre como abordar
conversações difíceis. Isso irá evitar que uma simples chamada para ação se transforme
num conflito em que todos os lados perdem. Além disso, independentemente dos
próximos exemplos se referirem a voluntários S.V.E., a mesma abordagem pode ser
também eficaz quando se trata de membros da organização ou de voluntários locais.
Antes de começares!
Uma questão de "perceção"
"Uma perceção negativa é vista como verdade até se provar o contrário. Ela
aparece quando algo não está (ou não parece estar) a acontecer como era suposto,
mas em qualquer caso deve- se fazer algo para mudar essa situação."

A partir deste ponto podes mais facilmente tratar de temas delicados com os
voluntários ou com a equipa de trabalho. A ideia assente é que não estás a julgar o que
está a acontecer, mas sim a mencionar uma "sensação" ou "impressão" geral de que
algo não está bem. Ao usares as palavras "sensação" ou "impressão" não estás
transmitir um julgamento, estás a discutir uma questão de "perceção" em relação à
forma como uma situação deveria ser abordada, quer por existir um problema real que
precisa de ser resolvido ou por se ter instaurado uma perceção errada da situação que
deve ser corrigida o mais cedo possível. Além disso, ao mencionares a questão da
perceção e ao ofereces suporte na mudança da mesma terás mais hipóteses de
conseguir resolver o problema pela sua raiz, dado que o voluntário não irá reagir de
forma defensiva, tentando desculpar-se. Isso acontece porque desta forma não te estás
a colocar num dos dois lados opostos mas estás a dar o teu apoio e a demonstrar que
estás aberto/a a perceber qual é realmente o problema. Iremos analisar alguns
exemplos nas próximas secções.
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O modelo "icebergue"
Assim como a única parte visível de um icebergue é a ponta, que é menos de um terço
do total, aquilo que é visível sobre um problema ou conflito pode ser apenas aquilo
que está à superfície, as causas podem estar muito mais no fundo e invisíveis no início.
Um exemplo possível é a "Raiva em icebergue", uma representação de como certas
frustrações ou conflitos parecem aparecer do nada, sendo as causas que originam esses
comportamentos desconhecidas de início. Ao lidares com um conflito, a questão não se
trata de separar as partes envolvidas e afastá-las ou fazê-los prometer que não vão
lutar. Deves tentar procurar qual a origem do problema e resolvê-la.

Da mesma forma, quando estiveres a lidar com os problemas de um voluntário, é
possível que ele não te diga o que realmente está mal. Por vezes é possível que ele não
esteja consciente daquilo que o incomoda. O teu papel é ir à origem das coisas e teres
a certeza que compreendes totalmente qual o contexto e o problema.
Tenta aproximar-te dos voluntários que não se estejam a envolver nas atividades.
Usa a "perceção" como técnica de lidar com uma situação deste tipo. Por exemplo, a
Alice é uma voluntária que não está muito envolvida nas suas atividades. Uma maneira
de abordar a situação poderia ser a seguinte:
"Olá Alice! Queria falar contigo sobre uma coisa….
Estou a sentir que há um pequeno problema no grupo ao nível do teu envolvimento
nas atividades do projeto, isto no sentido de que os outros voluntários parecem ter a
impressão de que não te estás a envolver tanto como eles. Além disso, a partir dos teus
relatórios, Eu tive a noção que! não estás a escrever muito sobre as tuas atividades. Isto
pode ser tanto pelo que realmente está a acontecer ou porque existe uma
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perceção errada sobre o quanto realmente estás envolvida, mas, em qualquer dos
casos, acho que seria bom encontrarmos uma solução para isso. Era por isso que
queria falar contigo, a ver se juntos/as conseguimos ver qual é realmente a situação
para a tornarmos melhor. Não se trata de julgar aquilo que estás a fazer; trata-se de
encontrar a origem do problema. Talvez tenha a ver com a tua motivação, se te
sentes inspirada para trabalhar com jovens ou quão "presente" estás no trabalho,
mas em qualquer casos é importante tanto para o projeto como para ti,
pessoalmente, encontrar uma maneira de melhorar as coisas "
Porquê esta abordagem? Aqui estão vários aspetos fundamentais que tivemos em
consideração:
1. "Estou a começar a sentir que há um problema no grupo"- isto começa a
discussão de uma forma que não transmite julgamentos, mas apenas perceções;
2. "Eu tive a noção que..."- para tornar as coisas mais claras e para enfatizar o fato
de que não é apenas a perceção dos outros (para o voluntário não dizer que os
outros têm algo contra ele), é bom para pôr em discussão outros aspetos
objetivos que não pode ser contestados. Mais uma vez, estamos a falar de uma
a "noção", não de um julgamento;
3. "Isto pode ser tanto pelo que realmente está a acontecer ou porque existe
uma perceção errada sobre o quanto realmente estás envolvida, mas, em
qualquer dos casos, acho que seria bom encontrarmos uma solução para
isso"- Desta forma estás a mostrar que esta discussão não tem o objetivo de a
julgar mas sim de encontrar soluções. Além disso, estamos a fechar a hipótese de
que o voluntário diga simplesmente que isso não é verdade e tente pôr um fim à
discussão. Mesmo que ela esteja de fato a ser ativa no trabalho, essa perceção
está presente e é preciso arranjar uma forma de a alterar;
4. “Talvez tenha a ver com a tua motivação, se te sentes inspirada para
trabalhar com jovens ou quão "presente" estás no trabalho” - Isto mostra que
ainda não tomaste uma decisão sobre a situação e que está a tomar em
consideração uma série de causas possíveis. Mais, isto pode ser o início de um
processo de reflexão para o voluntário a fim de ele entender a origem deste
problema;
5. "É importante tanto para o projeto como para ti, pessoalmente" - assim
estarás a enfatizar que não é apenas por motivos pessoais, para que o projeto
esteja a correr dentro do plano, mas também porque estás interessado/a no
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voluntariado.
A discussão pode continuar de várias formas, tais como:
Falta de motivação- nesta situação deves tentar

compreender o que motiva o voluntário, quais
eram as suas expectativas iniciais quando se
juntou ao projeto e compará-las com os
objetivos e as atividades que estão a ocorrer, se
ele realmente sabia no que se estava a envolver,
que

outras

interessantes

atividades
para

ele,

poderiam
ou

outros

ser
temas

semelhantes que podem ajudar a adaptar as atividades, com o fim de melhor ir
ao encontro das necessidade do voluntário e ajudá-lo a tornar-se motivado
novamente. Verifica se o CV e a carta de motivação que foi submetida na
aplicação para o projeto e se consegues identificar quais os seus interesses e
motivação bem como tentar encontrar mais informação.
A falta de interesse do voluntário! - nesta situação a discussão deve ser encaminhada

em duas direções: na oportunidade de desenvolvimento que tem ao participar
no projeto e nas responsabilidades que foram assumidas quando se juntou a ele.
Uma forma de abordar esta situação poderia ser:
"Ok, a partir do que me estás a dizer estou a ter a noção que se calhar este
projeto não seja muito do teu interesse. Vamos tentar não ver isso como um
problema por agora e vamos pensar sobre a oportunidade que te está a ser
dada..."
Ao mencionares que não vais começar a depurar soluções a partir da perceção
de que a situação é muito problemática, estás a fazer com que a discussão
comece a divergir de algo negativo para algo mais construtivo.
A discussão pode continuar sobre quais os benefícios que podem haver na
participação de um projeto como esse (dependendo do projeto), com exemplos
para cada situação. Os benefícios mais úteis que podes mencionar estão ligados
a conseguir um emprego: as capacidades de comunicação, trabalho em equipa,
ambiente internacional, aprender Inglês, experimentar novos campos de
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interesse, tudo isto pode revelar-se muito útil e temos muito bons exemplos
disso, não estamos apenas a dizê-lo para que alguém se sinta mais confortável.
Deves tentar referir-te às histórias reais de ex-voluntários que a organização
recebeu e que conseguiram um emprego no País, estando agora a trabalhar
noutro País, que descobriram que gostaram do trabalho com crianças e gostaram
da experiência mesmo que não tivessem interesse nisso antes, que agora são
muito bons com o Inglês mesmo se antes não soubessem falar, etc. A nível das
competências relativas ao trabalho, não te esqueças de enfatizar que esta
experiência pode ser muito útil no contexto de trabalho no estrangeiro, refere-te
não só ao valor acrescentado para o Curriculum Vitae mas também a
competências adquiridas, é uma experiência verdadeira onde ele pode
aprender como é viver no estrangeiro e ter um emprego.
Neste contexto, há duas coisas importantes a ter em consideração. Em primeiro
lugar, verifica se na candidatura do projeto está incluído o CV e uma carta de
motivação e se estes vão ao encontro dos interesses e expectativas do projeto.
Em segundo lugar, tenta mostrar a situação de forma a convencer o voluntário
que esses benefícios são reais e não algo que se está a inventar para o fazer
sentir mais confortável. Não te esqueças de ter em consideração que o primeiro
passo para tal é que tu próprio/a acredites nisso e estejas convencido/a que
essa oportunidade é real de modo a convencer os outros.
Por outro lado, o voluntário deve entender claramente que teve o privilégio de
receber uma bolsa da U.E. e com ela uma grande responsabilidade,
especialmente se te deres conta que a motivação descrita na candidatura não se
reflete totalmente com a realidade. A U.E. está a pagar dinheiro para o
voluntário se desenvolver e desenvolver também a comunidade local, através da
candidatura a este projeto e assinando todos os acordos legais, o voluntário
assume a responsabilidade de utilizar esse dinheiro de forma adequada. Além
disso, este privilégio foi negado a outro cidadão europeu por ter sido atribuído a
ele/a. Nesta situação deve-se salientar, relativamente aos benefícios descritos
anteriormente, que a única coisa que o voluntário pode fazer neste momento é
pensar em como “reiniciar” a sua experiência e a tirar o máximo de proveito
da mesma. Isto irá oferecer-lhe mais oportunidades para se desenvolver e,
muito importante, irá mantê-lo longe de ter de pagar quaisquer sanções
financeiras por quebrar o acordo.
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Sem interesse em enviar relatórios - Nesta situação, o voluntário deve entender

claramente o objetivo dos relatórios. Esses relatórios não foram criados e
apresentados para a diversão da organização ou porque gostamos de
burocracias. Eles são usados em primeiro lugar para que o voluntário possa
refletir sobre o seu trabalho, para assegurar que tudo está a correr bem e para
uma auto-avaliação. Uma resposta típica neste caso poderia ser:
"Alice, posso compreender que estes relatórios te tirem algum tempo. Por outro
lado, eles são uma maneira muito boa para refletires sobre o que tens feito e o
que aprendeste até agora. Além disso, pensa que no final do projeto terás de
escrever o relatório do voluntário que é uma parte obrigatória do projeto e é a
forma de justificar a bolsa que recebeste. Ao fazeres estes relatórios terás muito
mais facilidade em completar o relatório final porque podes simplesmente copiar
o que já escreveste. Pensa também que no final do projeto vai ser muito difícil
que te lembres de tudo o que fizeste desde o início. Isto faz-te sentido?"
Se o voluntário ainda não estiver convencido, podes sempre referir mais algumas
informações sobre os aspetos financeiros e de comunicação:
"Por favor, tenta compreender que estás a receber uma bolsa da Comissão
Europeia e que deves fornecer alguns documentos para provar que a estás a
utilizar em conformidade com o seu destino. Se não houver nenhum desses
documentos, colocas em risco a hipótese de te solicitarem o dinheiro de volta e
eu tenho certeza que não é isso que queres. O que estamos a fazer aqui é um
trabalho sério com implicações graves. Se não houver prova da tua atividade,
como podemos justificar o montante e o apoio que recebes todos os meses?
Consideras que isto seja uma forma razoável de provar à Comissão Europeia que
a bolsa oferecida que te foi atribuída é usada em conformidade com o seu
destino?".
Outros problemas relacionados com o projeto - neste

caso, tendo em mente o "modelo Icebergue", no
qual aquilo que se "vê" pode ter uma causa
invisível, tenta encontrar o qual é essa causa, e
em conjunto, encontra as soluções para os
problemas que existem. Neste caso pode ser útil
uma troca de papéis, pedindo ao voluntário para
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imaginar que é ele que toma as decisões do projeto e que teria de lidar com a
situação atual. Por exemplo:
"Ok, consigo ver que alguns aspetos não te deixam muito feliz. Assim, a fim de
compreender o que precisas, gostaria de te pedir que imaginasses que podias
tomar todas as decisões sobre o projeto. Como irias lidar com esta situação?"
Enquanto estão nesta troca de papéis, o facilitador deve ajudar o voluntário a
compreender também as limitações que existem. Por exemplo, se o voluntariado
disser que ele daria a cada voluntário o seu próprio apartamento, o facilitador
deve explicar quais as limitações financeiras: "Sim, poderia ser uma forma de
resolver as coisas. Mas com o orçamento total, isso significa que terias de cobrir
os custos-extra do teu próprio bolso. Farias isso?”.
Em todo o caso, todas as ideias viáveis com potencial para resolver a situação
devem ser anotadas para discussões futuras da equipa responsável pelo projeto
ou da associação.
Questões monetárias
Um dos problemas que mais aparece com frequência
no S.V.E. é relacionado com o dinheiro alocado para o
projeto. Uma questão que muitas vezes se levanta é
"Por que não sou eu que recebo a totalidade do
dinheiro para este projeto em vez da organização, o
que estão a fazer com o meu dinheiro?".
A primeira coisa que precisas de fazer quando trabalhas com dinheiro público é ser
transparente, e isso aplica-se também neste caso. Mesmo assim, por vezes os aspetos
financeiros podem ser complicados e é importante que o voluntário compreenda que a
bolsa não cobre apenas as suas despesas pessoais mas também as despesas da
organização, podendo ser muito altas e não necessariamente visíveis.
"António, em relação ao "Apoio organizacional ", a primeira coisa que devemos
esclarecer é que esse dinheiro está a ser oferecido pela Comissão Europeia para cobrir
os custos do projeto e não apenas os custos do voluntário. Os custos do projeto
incluem, naturalmente, os custos relacionados com o teu alojamento e comida, mas a
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partir destes fundos também é suposto cobrir-se custos que são necessários para a
execução do projeto. Por exemplo, os custos relacionados com o arrendamento do
escritório onde trabalhas, a compra do material de escritório, computadores,
impressoras, máquinas fotográficas, os custos para comprar as coisas que foram
danificadas ao serem usadas pelos voluntários, o custo de substituição, reparação e
renovação diferentes equipamentos ou espaços que estiveres a usar, transportes e por
aí fora. A bolsa do projeto cobre também os vencimentos do pessoal envolvido nele
pois não existe outra fonte de financiamento que a organização possa utilizar. E quando
se fala em pessoal, não nos referimos apenas a mim, mas também o teu facilitador, os
mentores, os professores de línguas, a contabilidade, e as pessoas encarregadas da
documentação relacionada com o projeto e da organização em si. Além disso, não
estamos a falar apenas de salários; estamos a falar dos impostos relacionados a estes,
que não são de todo desprezíveis.
Portanto, não deves pensar apenas em termos de custos diretamente relacionados
contigo."
Se necessário, podes dar-lhe um exemplo prático:
"Por exemplo, quando compras algo no supermercado, não está a pagar apenas as
matérias-primas. Se comprares pão, não estás apenas a pagar farinha e água. Estás a
pagar a energia para ligar o forno e cozer o pão, o salário de padeiro, o carro que
transporta o pão, e o supermercado que o vende (no qual os custos são divididos para
cada artigo que vendem, para as caixas, para os contabilistas e por aí em diante). O
mesmo se sucede com os custos de projeto, não são apenas os do alojamento e da
comida”.
Em qualquer caso, deves garantir ao voluntário que a forma como o dinheiro é gasto
está sujeito a auditorias tanto da Agência Nacional e das instituições nacionais de
antifraude, desta forma não existe maneira de pegarmos no dinheiro e simplesmente
colocá-lo nos nossos bolsos. As pessoas da organização não recebem o dinheiro
pessoalmente, elas recebem-no pela organização e existem regras rígidas em como
esse dinheiro pode ser gasto, não apenas impostas pela Comissão Europeia mas
também pelas legislações relativas à contabilidade.
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Situações embaraçosas
Há várias situações embaraçosas que podem acontecer durante um S.V.E., podendo ser
difíceis de abordar. Para isso, dado o fato de que não há uma maneira fácil de discutir
essas questões, esta poderia ser uma forma de iniciar a discussão. Por exemplo:
"Olá Pavel, há uma coisa que gostaria de falar contigo. É um assunto muito delicado e
não temos uma maneira simples de lidar com a situação. Ou pelo menos eu não
consegui encontrar uma (sorri). Antes de avançarmos com a discussão, gostaria de
pedir-te que confiasses que o motivo pelo qual estamos a ter esta conversa é para
garantir que tens uma boa experiência aqui e não para te colocar numa situação
delicada. Posso ter a tua confiança nisso? (sorri) …”
Depois de obteres uma resposta podes iniciar a resolver o problema. Por exemplo, se
os outros voluntários se queixam que o Pavel não está tomar banho tão
frequentemente como deveria, podias continuar assim:
"Alguns dos teus colegas estavam com um pouco de
dificuldade em falar contigo por isso dirigiram-se a
mim a dizer que seria mais confortável para eles se tu
tomasses banho mais frequentemente. Sei que não é
algo muito agradável de ouvir, mas também não estou
muito confortável com isso. Além disso, não sei se
realmente é este o problema ou se é apenas o
desodorizante que usas que não funciona para o teu
tipo de pele ou se é um problema de saúde ou qualquer outra coisa. De qualquer uma
das formas é esta a perceção que existe e devemos fazer algo sobre isso. É por isso
que eu queria ter essa discussão, para tentar descobrir o que é que devemos melhorar.
Mais uma vez, eu sei que esta não é uma discussão muito confortável e desculpa por
colocar-te nesta situação, mas, pelo menos na minha experiência, é melhor tê-la do que
ignorá-la."
Outro problema que pode surgir envolve roupa ou outros hábitos do voluntário que
não sejam adequados para as atividades no qual ele esteja envolvido. A discussão
poderia continuar da seguinte forma:
"Não quero que isto te ofenda ou que limite as tuas escolhas em termos de estilo pois
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também considero que a liberdade de expressão é um aspeto importante da nossa
vida, mas gostaria de te dizer que tenho recebido algumas observações a dizer que a
tua escolha de roupa para as atividades pode ser um pouco ofensiva para alguns dos
professores com os quais trabalhas. Estou perfeitamente consciente de que este é o teu
estilo mas dadas as circunstâncias é importante que tomes em consideração a opinião
dos nossos beneficiários. A criação de uma má relação com eles pode prejudicar o
projeto e as atividades em que estás envolvido/a. É por isso que vim falar contigo, para
tentar encontrar uma forma de lidar com isso que nem tu nem os professores se sintam
mal (ou: Pensas que conseguimos arranjar uma solução para isso?)”.
A discussão poderia continuar da seguinte forma "Esta
discussão não se trata de reprimir a tua individualidade
mas sim de tentar encontrar uma forma de te
expressares de forma a que respeite a visão cultural
daqueles com quem trabalhas" ou "Aquilo que gostaria
de te dizer é que existe uma linha muito ténue que
temos de ter em consideração quando falamos do
direito de te expressares e a necessidade dos outros
em se sentirem confortáveis ao trabalhar em contigo".
Trabalhar com diferentes culturas significa também que, por vezes, estes pequenos
problemas possam criar conflitos dentro do grupo. Por exemplo, se alguém te disser
que um dos voluntários está a forçar outras pessoas para diferentes abordagens
culturais ou religiosas, deves explicar claramente que somos uma organização que
trabalha de forma independente de qualquer cultura ou religião, por exemplo:
"Johan, há duas coisas que eu gostaria de esclarecer sobre as queixas dos teus colegas.
Em primeiro lugar, apoiamos totalmente a liberdade de expressão e o direito de cada
voluntário para seguir a sua religião e agir de acordo com a sua cultura. Contudo, isso
significa que também estamos a respeitar os mesmos direitos dos outros voluntários e
isso significa que nem nós, nem tu, podemos forçar ninguém a agir de acordo com as
nossas crenças e valores. E isto traz-me a um segundo assunto que queria falar contigo:
a linha ténue que temos de tomar em consideração entre o direito de nos expressarmos
e a necessidade dos outros em sentirem-se confortáveis ao trabalharem juntos. Desde
que as pessoas respeitem o teu direito em relação a este assunto deves também
respeitar a deles ao terem opiniões diferentes das tuas."
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Se um dos voluntários tratar os outros, geralmente do sexo oposto, de forma
desconfortável ou mesmo envolvendo contacto físico que deixe as pessoas
desconfortáveis, podes abordar esta questão com:
"Olá Vicent, gostava de falar contigo sobre a tua colega, a Sara. Sei que tens uma boa
relação com ela e, por aquilo que falo com ela, ela também tem uma boa experiência
de trabalho contigo. Por outro lado, ela sentiu-se um pouco desconfortável em falar
contigo sobre um problema e por isso veio ter comigo. Aparentemente, ela considera
que a forma como a tratas não é muito agradável para ela, e isso faz com que ela se
sinta desconfortável. Eu sei que provavelmente não vês isso dessa forma, mas tenta ter
isto em consideração para o futuro e evitar fazer o mesmo, ok?".
Além disso, no geral, quando estas discussões delicadas terminam, se foram iniciadas
por reclamações de outros voluntários, é bom verificar se o voluntário não ficou com
ressentimentos. Deves procurar reafirmar o fato do único motivo pelo qual a discussão
teve lugar foi para tornar as coisas melhores e não para embaraçar alguém. Por
exemplo, um bom desfecho poderia ser:
"Bem, acerca da Sara, eu sei que a tua próxima reunião com
ela pode ser um pouco estranha depois da conversa que
tivemos. Mas tenta não stressar demais ou sentires-te
magoado com ela. Ela veio ter comigo em boa-fé e tentou
resolver este assunto desta forma para não te envergonhar ou
porque não te queria magoar. Sim, talvez preferisses que ela
tivesse falado diretamente contigo, mas por favor, tenta
compreender também a perspetiva dela pois ela não se
sentia confortável em lidar com este tipo de conversações
cara a cara, e acho que conseguimos compreendê-la o
porquê, certo?”.
Os voluntários não seguem o plano estabelecido
Não é incomum que, mesmo depois de entenderem o problema e sendo apoiados em
qualquer dificuldade, o voluntário não faça muito para o resolver. Em primeiro lugar, é
importante que mantenhas uma mente aberta, existe uma boa possibilidade de que os
voluntários se apresentem em boa-fé mas as decisões que tomaram em conjunto
simplesmente podem não ser as melhores, por vezes são impossíveis de pôr em prática
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ou não têm o impacto pretendido. É por este motivo que o tom da discussão definido
no início não deve acusar diretamente os voluntários, deve sim mostrar que estás a
oferecer o teu apoio pois é parte da tua responsabilidade.
Algo muito importante a ter em conta é a importância de criar um plano de ação após
chegarem a uma decisão. No futuro podes sempre referir-te a este plano quando o
voluntário não esteja a cumprir a sua parte. É útil fazeres isso assim que te deres conta
que os passos definidos não estejam a ser cumpridos, uma forma de abordar este
problema seria:
"-Olá Kevin, eu gostava de ter uma conversa em privado contigo para falarmos de
umas coisas que combinámos da última vez. [-Ok!]. - Escuta, Kevin, lembras-te da última
discussão que tivemos …, que tínhamos elaborado um plano para melhorar as coisas.
Lembras-te deste papel onde escrevemos as etapas? [- Sim! Claro! Estou a seguir isso!] Não estou dizer que não estejas a seguir o plano, mas notei que não há uma visível
melhora, até agora eu… (e.g. ainda recebo reclamações dos outros, ainda não te vi
envolvido em nenhuma atividade)…. Vamos rever este plano mais uma vez, tentar
encontrar aquilo que conseguiste fazer ou se há algo que precisamos de mudar para
tornar o plano mais eficaz, até agora não existem muitos efeitos visíveis"
Isso deve ser feito passo-a-passo para cada responsabilidade que o voluntário tenha e
irá dar-te a oportunidade de lhe perguntar o que ele fez (ou não) e porquê e inclusive
qual é o impacto que estas melhorias estão a trazer. Desta forma tens a oportunidade
de fazer as alterações necessárias. Se tiveres qualquer prova objetiva, mostrando o que
o voluntário não está a cumprir na sua parte do acordo, tenta ter isso à mão, incluir isso
na discussão pode poupar um debate sobre o que realmente foi feito ou não.
Se vires que realmente pouco do planeado foi cumprido por parte dos voluntários,
então deves apelar às suas responsabilidades no projeto, tal como:
"- Por isso Kevin, como foi observado, não conseguiste manter a tua parte do acordo.
Eu não sei porque é que isso está a acontecer, consegues-me explicar?"
Isto dá a oportunidade ao voluntário para refletir um pouco sobre os motivos para as
coisas estarem nesta situação. Depois de teres o seu feedback, e até mesmo fazer
algumas alterações ao plano, deves enfatizar mais uma vez a responsabilidade e a
seriedade deste:
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"Ok Kevin, vamos tentar de novo! Mas desta vez quero que tu compreendas melhor a
importância do que estamos a fazer e o quão seriamente te deves focar nisto. Vês isto
como um problema grave que realmente precisas de mudar? [- Sim!] - Ok, estou muito
satisfeito/a por estarmos de acordo com isso. Eu realmente não queria que as coisas
escalassem e que tenhamos de discutir sobre as coisas negativas que podem acontecer
se continuar a não haver sinais de melhora. A tua experiência aqui não é sobre isso,
portanto vamos tentar não chegar a esse ponto, Ok? [-Ok!] Para a próxima semana
quero que venhas até mim e que me digas quais os progressos que fizeste, isso irá
mostrar-me o quão motivado estás para tornar as coisas melhores! O que dizes? [-Ok!]
Perfeito, ficarei à espera que me ligues na próxima sexta-feira! [-Ok!] Não te esqueças!".
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3. Acordos de parceria
Como manter as expectativas claras entre os
parceiros?
Na secção anterior viste como lidar com situações diferentes para que não resultem
num conflito. Por outro lado, muitas destas situações podem ser evitadas logo de início
através de uma fase de preparação, durante a qual as expectativas e as regras a ser
seguidas devem ficar claramente assinaladas.
Antes de mais, é muito importante que os parceiros comuniquem mesmo antes do
projeto ser apresentado, decidindo antecipadamente o tema, os objetivos e as metas.
Além disso devem ser abordados vários outros aspetos a fim de evitar problemas
futuros, tais como:
!
!
!
!
!
!
!
!

O período de estágio - duração e datas
Divisão de tarefas - quem faz o quê?
Número de participantes de cada lado
As expectativas dos voluntários
Calendário de atividades
Métodos de comunicação
Preparação e apoio aos voluntários
Atividades de divulgação, etc.

Infelizmente, não é raro que alguns destes temas sejam ignorados, tanto devido à falta
de tempo ou porque são considerados como irrelevantes. Ainda assim, resolver estes
pontos no momento certo não só irá poupar-te problemas desnecessários mas irá
também garantir que as partes envolvidas estão realmente interessadas na cooperação.
A Comissão Europeia recomenda que todas as organizações envolvidas em mobilidade
juvenil assinem um acordo interno entre elas. Este acordo tem o objetivo de definir
claramente as responsabilidades, tarefas e a contribuição financeira de todas as partes
envolvidas no projeto. Cabe às organizações participantes decidirem em conjunto de
que forma a bolsa/ subsídio da UE será distribuído e quais os custos que irá cobrir.
Mesmo que seja apenas uma recomendação, ao teres este documento irá ajudar-te a
assegurar uma colaboração mais sólida e regular com os teus parceiros e evitar ou gerir
possíveis conflitos.
Diferentes projetos implicam responsabilidades diferentes, sendo dificilmente previstas
num manual. Ainda assim, a seguinte lista de possíveis tópicos (sobre os quais deves
decidir quem é responsável pelo quê) pode ser um bom ponto de partida para o
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acordo.
Tópicos a serem abordados durante a planificação de acordos de parceria
" Pedido de Concessão: elaboração e apresentação;
" Troca periódica de informações entre os parceiros;
" Suporte para os parceiros em termos de documentos e outras informações
relevantes;
" Orçamento: definir e gerir; divisão da concessão; documentos necessários para o
reembolso de custos diferentes;
" Medidas de prevenção de riscos e gestão de crises;
" Indicadores financeiros quantitativos, qualitativos, e prazos;
" Recrutamento e seleção do voluntário;
" Preparação / formação / orientação / suporte para o voluntário antes, durante e
depois do estágio;
" Participação no ciclo de formação do S.V.E. fornecido pelas agências nacionais
ou responsáveis das estruturas;
" Vacinas;
" Suporte para viajar;
" Seguro de Saúde;
" Certificar que o voluntário tem todos os documentos de viagem necessários: um
passaporte válido, o visto e também os bilhetes de viagem de ida e volta da sua
cidade;
" Obter autorizações de residência;
" Ter uma pessoa de apoio para acompanhar os jovens com menos
oportunidades;
" Regras e recomendações que serão aplicadas durante o estágio (Info KIT S.V.E.);
" Regras a respeitar em pousadas e comunidades de acolhimento;
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" Condições de alojamento, refeições e transporte local no acolhimento;
" Plano de atividade mensal e condições de trabalho seguras para o voluntário ao
longo das atividades do projeto;
" Acesso a oportunidades de voluntariado locais, conforme descritas no projeto;
" Facilitação nas atividades;
" Supervisão pessoal, aconselhamento e apoio relacionado com o trabalho e/ou
formação para permitir uma plena integração no projeto;
" Curso de línguas para os voluntários S.V.E.;
" Mediação de Conflitos;
" Avaliação/relatórios e apoio aos voluntários;
" Responsabilidades sobre o certificado Youthpass;
" Intercâmbio de experiências, apoio à divulgação e exploração dos resultados;
" Visibilidade do projeto;
" Plano de ação no caso de o voluntário decidir que não irá participar mais no
projeto ou que ele irá sair antes do final do estágio;
" Orientação para a reintegração do voluntário na comunidade de origem e dentro
da família após o estágio;
" Mudanças na estrutura de parceria do projeto quando for do interesse do
projeto.
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4. Promoção de vagas no S.V.E.
Como recrutar os candidatos indicados?
Na secção anterior viste como lidar com situações diferentes para que não resultem
num conflito. Por outro lado, muitas destas situações podem ser evitadas logo de início
através de uma fase de preparação, durante a qual as expectativas e as regras a ser
seguidas devem ficar claramente assinaladas.
Deixar o país de origem durante um ano não é algo fácil para o voluntário, a nossa
tarefa é apoiar este processo para que não se complique e provoque situações
inesperadas. Quando recrutares voluntários, os interessados devem realmente estar
cientes sobre o que essa nova experiência vai implicar (especialmente como, dado as
regras do S.V.E., muito provavelmente este será o primeiro projeto do género para os
voluntários). Devemos prestar especial atenção:
Ao tipo de atividades que o voluntário irá fazer
Às horas de trabalho
Ao perfil da pessoa que seria melhor para esse projeto
Ao tipo de preparação que será oferecido
Aos custos que serão abrangidos
À contribuição financeira que pode ser necessária pelo voluntário, caso
necessário (e.g. cobrir o custo dos bilhetes de avião que excedam a quantia
total)
! Às "regras" que terão de ser obedecidas durante o estágio (e.g. durante as
horas de trabalho, no alojamento)
! Ao nível de autonomia que será oferecido
! Ao idioma que vai ser usado ao longo do estágio
!
!
!
!
!
!

Ter uma boa estratégia de promoção para a vaga de um projeto de mobilidade é muito
importante. Esta é a chave para um bom resultado.
Em primeiro lugar, é preciso salientar que o S.V.E. não é um posto de trabalho,
formação, um estágio curricular, um campo de férias ou um curso de línguas. Desta
forma, quando nós promovemos uma vaga devemos ser muito claros com o voluntário.
Além disso, é preciso encontrar a melhor forma de alcançar os jovens que podem estar
interessados no projeto. Atualmente, as redes sociais têm um papel importante nesta
tarefa e as organizações devem estar preparadas para utilizá-los.
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Que tipo de informações devem ser incluídas?
O jovem trabalhador que está responsável pelo processo de recrutamento deve
elaborar, em conjunto com a organização de acolhimento, a informação útil que é
importante para o voluntário. A promoção da vaga deve incluir todos os detalhes
relevantes para que o voluntário possa estar pronto para decidir ou não em envolver-se
no projeto.
Dependendo do lugar escolhido para promover a abertura da vaga, há algumas
informações de carácter geral que são comuns e sempre necessárias. Por isso, a vaga
deve incluir os seguintes itens:
! Datas da atividade e duração
É importante não confundir as datas da atividade com as datas do projeto. O projeto
começa antes do processo de seleção. A atividade irá ocorrer depois da seleção e é o
tempo real que o voluntário irá passar no estrangeiro. O voluntário deve saber quando
será a data de início da atividade, em que dia é suposto viajar e voltar a casa.
! Localização
É importante que o voluntário possa saber onde irá
decorrer o projeto, não apenas o País como também o
local. É completamente diferente trabalhar numa
pequena aldeia no campo ou na capital, por exemplo.
No entanto, o jovem trabalhador deve recordar-se que
o motivo pelo qual se voluntaria deve depender do
projeto e não do País ou cidade. Isto é muito
importante para ajudar o voluntário a adaptar-se às
novas condições.
! Resumo do projeto
A vaga deve incluir um resumo de todo o projeto. Aqui pode incluir-se os objetivos, as
atividades, as ideias por detrás do projeto, a descrição da organização de acolhimento,
os países envolvidos no projeto, etc.
! Perfil do voluntário
Este é um dos pontos mais importantes pois é através desta leitura que o voluntário
pode saber se ele é adequado ou não. Um aspeto importante quando se recruta
voluntários S.V.E. é certificar que o perfil que for escrito deve manter o processo aberto
a todos os jovens, incluindo pessoas com menos oportunidades, independentemente
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da sua etnia, religião, orientação sexual, opinião política, etc. Além disso, tem em
mente que no S.V.E. não é necessário ter qualificações anteriores, nível de
escolaridade, experiência específica ou conhecimento de línguas, por este motivo não
podes incluir estes critérios na tua seleção. Ao mesmo tempo que existem situações em
que um determinado perfil de voluntário possa ser elaborado de forma a justificar a
natureza das tarefas do S.V.E. (ou pelo contexto do respetivo projeto), a não ser que
este seja claramente afirmado no pedido e aprovado pela agência nacional ou E. A. C.
E. A., ele não pode ser incluído.
Tendo isto em mente, o perfil dos voluntários que procuras deve referir-se mais à sua
motivação e ao desejo de participação do que a requisitos específicos sobre as suas
qualificações. Por exemplo, se o projeto envolver organizar atividades desportivas para
as crianças, é importante que o voluntário tenha interesse em desporto e atividades ao
ar livre. Se o projeto está ligado à música, talvez o conhecimento de instrumentos possa
ser um requisito, mas apenas se o mesmo for aprovado pela agência de financiamento.
! Descrição das atividades
Os voluntários geralmente são envolvidos numa série de atividades durante o seu
projeto. Estas devem ser apresentadas em detalhe para que o potencial voluntário
possa saber exatamente o que o espera. Por exemplo, não é suficiente dizer que o
projeto se destina a trabalhar com crianças. É necessário também escrever que tipo de
atividades irão ser realizadas com as crianças, onde, o perfil das crianças, etc.
É completamente diferente trabalhar numa escola, numa casa, num bairro social ou
num campo de verão. O mesmo se aplica a outros grupos-alvo. Se possível, seria
interessante ter um exemplo de uma agenda. Desta forma, o horário de trabalho pode
ser entendido mais facilmente.
! Descrição das condições
Nesta parte deve ser escrita toda a informação prática sobre as condições de:
alojamento, feriados, alimentação, acesso à Internet, acordos, etc. Esta parte deve ser
detalhada para que o voluntário tenha acesso a todas as informações que precisa para
estar informado relativamente às condições do projeto.
! Informação sobre o prazo de inscrição
Por último, é importante para o voluntário saber se o projeto já está aprovado ou se a
organização ainda se irá candidatar num futuro prazo. Se o projeto ainda não tiver sido
aprovado, o voluntário deve estar pronto a compreender que é possível não acontecer.
Se o voluntário não tem esta informação a priori, ele pode ficar dececionado se não for
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aprovado.
! Documentos necessários e formulários de candidatura
Algumas organizações têm formas apropriadas para que os voluntários se candidatem.
Outras precisam apenas do CV e de uma carta de motivação dos voluntários. É
importante ter certeza de que os voluntários enviam todos os materiais necessários a
fim de não serem excluídos.
Também é importante informar o voluntário qual o idioma em que esses documentos
devem ser entregues, caso contrário ele pode estar a enviar documentos que ninguém
irá compreender.
Se for necessário anexar uma apresentação ou qualquer outra informação, o voluntário
deve saber qual o tamanho máximo desses documentos.
! Informações Adicionais
Em alguns casos, é necessário adicionar mais
informações. Imagina que estás a promover uma
vaga S.V.E. num site de empregos e formação
profissional. Neste caso, é importante que esteja
escrito o que é o S.V.E. e o apoio da Comissão
Europeia no projeto. O mais importante é que
a pessoa esteja a ler perceba a natureza do
projeto ao qual se está a candidatar.
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Onde podemos promover uma vaga S.V.E.?
A fim de promover uma vaga podes usar:
!
!
!
!

!
!
!
!

O website ou o blogue da organização
As redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Youtube
E-mails de envio ao enviar boletim de ocorrência
Enviar e-mails a empresas parceiras que possam ter contactos com jovens (e.g.
Câmaras municipais, departamentos da juventude, ONGs relacionadas com
jovens…)
Enviar newsletter diretamente a jovens
Usar websites de entidades oficiais (Agências Nacionais, Comissão Europeia,
Câmaras Municipais, etc.)
Usar websites de projetos de mobilidade (e.g. Youth Networks)
Os sites da promoção de projetos S.V.E.
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! Os media locais
! Visitas a escolas, universidades, etc.
Há vários lugares diferentes para promover o S.V.E.. O mais importante é que devemos
escolher as opções que se encaixem melhor no projeto. Por exemplo, se estamos a
promover um projeto que trabalha com os animais, provavelmente fará sentido utilizar
canais relacionados com esta questão. O contacto com ONGs locais que têm projetos
nesse campo pode ser uma opção, tal como escrever a vaga em páginas do Facebook.
Se estamos a promover uma vaga para trabalhar com pessoas idosas, podemos
contactar por exemplo escolas no campo da assistência social.
A ideia principal é sempre saber como abordar as informações para melhor orientar os
jovens que possam estar à procura dessas oportunidades. Como visto nos capítulos
anteriores deste manual, lembra-te que a promoção através do Facebook é diferente
da promoção no teu website ou no Twitter. Além disso, quiseres fazer uma
apresentação, certifica-te que a preparas de forma adequada.
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Agora é a tua vez!
Tenta encontrar os erros na seguinte promoção de uma vaga S.V.E., publicada no
website da ONG de envio:

S.V.E. na Inglaterra
Datas: a partir de 01-07-2016 até 01-04-2017
Número de vagasK! 1
Aplicar até: 25-03-2015
ResumoK! Uma associação da Inglaterra está à procura de voluntários que estejam interessados
em aprender mais sobre o meio ambiente e promover uma atitude ecológica. A associação é
sem fins lucrativos, não-partidária, fundada em 2008. Trata-se de uma grande organização que
trabalha com as comunidades locais no domínio do ambiente. Eles promovem campanhas
sociais para alertar a população para os problemas ecológicos.

Este projeto permitirá que os voluntários trabalhem com a organização.
Perfil:! O voluntário deve:

• ter entre 18 e 30 anos;
• estar entusiasmado para aprender mais sobre o ambiente, a agricultura ecológica e também
de se envolver em atividades ambientais e ecológicas numa área rural da Inglaterra
• ter conhecimento Inglês para ser capaz de comunicar com o pessoal e os outros voluntários;
• possuir uma boa capacidade de trabalho em equipa;
• ter uma mente aberta e ser sociável;
• ter experiência mínima sobre agricultura e não ter medo de trabalhar na agricultura e com os
animais
Tarefas:
As origens do voluntário, cultura e experiências pessoais serão incluídas num dos projetos que
serão desenvolvidos durante a sua presença. O voluntário será introduzido a todas as
atividades que a nossa organização tem para oferecer. Iremos mais tarde incluí-los em todas as
atividades que eles preferirem.
Modalidades práticas:
O voluntário irá viver na instituição, com os outros voluntários.
Documentos necessários:! CV e Carta de Motivação

Os erros estão na próxima página.
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Erros:
1. Está escrito apenas no título que é uma vaga S.V.E.. Parte do pressuposto que as pessoas que
visitam o site já sabem o que é o S.V.E.. Devia ser incluída informação sobre o programa
Europeu.
2. Não há informações sobre o local. O trabalho de voluntariado vai ser realizado numa cidade ou
numa pequena aldeia? É numa zona rural? Isto pode ser informação útil para o voluntário.
3. E os princípios são descritos em seguida. A pessoa que leem apenas entendem que é suposto
trabalhar na área ambiental. No entanto, não há informações sobre o tipo de trabalho que o
voluntário é suposto realizar.
4. O perfil exige que o voluntário tenha experiência anterior na área e conhecimento da língua
inglesa, o que não é permitido pelas regras do S.V.E..
5. Não há informações concretas. Onde irá morar o voluntário? Que tipo de instalações irá ter? Vai
ter de cozinhar? Será que tem todos os fins-de-semana livres? Quanto é o dinheiro de bolso?
6. Não há nenhuma informação sobre a linguagem dos documentos solicitados.
7. Não há nenhuma informação se o projeto já está aprovado ou se a organização ainda se vai
candidatar.
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5. Seleção dos voluntários
Como selecionar os voluntários indicados para o
projeto?
A seleção de voluntários é um processo de escolha do voluntário indicado para uma
posição específica a partir de uma lista de candidatos. Antes desta etapa, tal como
apresentado anteriormente, a organização de elaborar um perfil e promover a vaga.
Como estamos a falar do S.V.E., existem alguns aspetos que precisam ser levados em
consideração. Primeiro e mais importante, tem em mente o fato de que o processo de
recrutamento e seleção deve estar aberto a todos os candidatos, incluindo pessoas
com menos oportunidades, e deve ser independentemente da sua etnia, religião,
orientação sexual, opinião política, etc. Além disso, o S.V.E. não requer qualificações
anteriores, nível de escolaridade, experiência específica ou conhecimento de línguas,
desta forma não deves incluir tais critérios nos teus processos de seleção. Ao mesmo
tempo certas situações requerem um determinado perfil devido à natureza das tarefas
ou do contexto do respetivo projeto, mas a não ser que isto esteja claramente
assinalado no formulário e aprovado pela agência nacional ou E. A. C. E. A., isso não
poderá ser incluído.
A verdade é que a primeira reação é a de procurar e selecionar um voluntário que
demonstre capacidades e a experiência necessárias para cumprir as tarefas e construir a
partir daí o processo de seleção. Este é um dos grandes erros que deves evitar de
todas as formas possíveis! Os voluntários do SVE deverão ser escolhidos de acordo com
os seus interesses e necessidades de desenvolvimento pessoal e o projeto aborda-os
em primeiro lugar e a comunidade apenas em segundo lugar. Muitas vezes, entre uma
pessoa experiente e uma que está apenas a começar mas quer ter experiência no
âmbito do projeto, será o segundo candidato que é mais adequado por ter mais
motivação e o projeto terá um maior impacto nele.
O processo de recrutamento e seleção requer muita comunicação pois implica a troca
de informação sobre as necessidades e expectativas da organização e dos candidatos e
aquilo que cada uma das duas partes pode oferecer. A maior parte dos princípios
relacionados com a comunicação que já foram referidos nos capítulos anteriores
também se aplicam neste caso, mas existem algumas particularidades que devem ser
abordadas.
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1. Concentra-te nos interesses e motivação
Não é necessário explicar melhor porquê: o S.V.E. é principalmente sobre o
desenvolvimento do voluntário e é isso que deves avaliar acima de tudo. Não importa a
ferramenta que irás utilizar para avaliar os candidatos (e.g. entrevistas, formulários de
candidatura, cartas de motivação, etc.), deves fornecer uma plataforma que permita ao
voluntário falar mais sobre o seu interesse e motivação relativamente ao projeto do que
na sua experiência anterior. Algumas das perguntas para o qual deverás encontrar
resposta a fim de avaliar adequadamente o candidato podem ser:
! O que motiva o candidato a fazer parte do projeto?
! Quais são as metas de desenvolvimento pessoal do candidato e como é que elas
se relacionam com o projeto?
! Por que razão o candidato considera que seria um bom complemento para a
equipa do projeto?
! Quais são os planos do candidato para o período em que fará parte do projeto?
! O que leva o candidato a querer trabalhar numa equipa internacional?
! Como é que o candidato se sente relativamente a deixar o seu País de origem
durante o período do projeto?
! Quão preparado está o candidato a viver por conta própria?
! Qual é a opinião do candidato sobre as atividades do projeto?
! Quão preparado está o candidato para se envolver nas atividades do projeto?
! O candidato está comprometido a cumprir essas atividades até o final do
estágio?
! O candidato tem outras ideias para melhorar as atividades e iniciativas pessoais
que ele gostaria de desenvolver durante o projeto?
! Há obstáculos que o candidato precise de superar a fim de fazer parte do
projeto até ao final?
Ao lado disso, há algumas perguntas que, mesmo se incluídas no método de avaliação
(por muito boas razões), não deveriam contar ou têm muito pouca importância para a
decisão final, como:
# Qual é a experiência do candidato relativamente a este projeto?
# Quais são as competências do candidato que o enquadram como parte da
equipa do projeto?
# Quais são as competências linguísticas do candidato?
# Quais são as orientações do candidato a nível sexual, religioso, e político?
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2. Tenta manter o processo tão objetivo quanto possível!
Embora seja verdade que não é uma tarefa fácil fazer o processo de seleção dos futuros
companheiros de equipa que seja 100% objetivo, existem diferenças pessoais e
profissionais que podem enviesar a avaliação, estes fatores devem ser reduzidos o
máximo possível através do uso de diferentes técnicas que te podem ajudar. Uma das
mais fáceis de aplicar é o método de pontuação ponderada, uma abordagem
relativamente simples que irá ajudar a tua avaliação a ser tão uniforme quanto possível.
O primeiro passo é definir quais são os critérios segundo os quais irás avaliar todos os
candidatos. Por exemplo, num projeto no qual os voluntários irão trabalhar com as
crianças na seção de pediatria de um hospital, podes considerar que os critérios
importantes para a escolha dos futuros voluntários são os seguintes:
1. Interesse no campo da animação social;
2. Desejo de seguir uma carreira na área da educação de crianças, animação ou
no setor social;
3. A vontade de trabalhar numa equipa internacional;
4. A vontade de trabalhar com crianças;
5. Qualquer outro obstáculo que possa ter de enfrentar;
Depois de terem sido estabelecidos (de preferência em conjunto com a equipa do
projeto), cada um deles deve ser avaliado de acordo com a sua importância para o
projeto.
Para dar um exemplo, vamos pensar que a pontuação máxima que o voluntário pode
ter é "perfeito" com 100 pontos. Como é que esses pontos serão distribuídos entre os
5 critérios? Bem, em primeiro lugar, é importante que o futuro voluntário esteja
disposto a trabalhar com crianças dado ser o fator principal do projeto, por isso este
item deve ter um grande peso na avaliação final. Podemos concordar que vale 30
pontos. Além disso, uma vez que o trabalho decorre no âmbito de animação social, o
interesse por esta área também é importante, por isso é ponderado em 25 pontos. O
projeto terá um impacto muito grande para uma pessoa que mais tarde siga uma
carreira neste campo pois irá fornecer a essa pessoa uma valiosa experiência, fazendo
com que o projeto alcance resultados muito elevados a nível de aprendizagem, por
isso, concordo que o "desejo de seguir uma carreira na educação de crianças,
animação ou sector social" deve obter 15 pontos. É importante que o voluntário para
tenha uma mente aberta para trabalhar com outras pessoas de países diferentes devido
às características do projeto, portanto 10 pontos devem ser atribuídos a isso. Porque
queremos oferecer mais chances a candidatos com menos oportunidades, eles devem
ter uma vantagem se estiverem numa das situações descritas pelo Guia do Programa,
de modo a que este item pese 20 pontos. No geral, os teus critérios e ponderações
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deverão ter esta aparência:
Interesse no campo da animação social;
Desejo de seguir uma carreira na área da educação de crianças,
animação ou no setor social;
Vontade de trabalhar numa equipa internacional
Vontade de trabalhar com crianças
Qualquer outro obstáculo que possa ter de enfrentar
TOTAL

25
15
10
30
20
100

Podes agora notar que a soma dá os 100 pontos. Isso não é por acaso, tal como foi
acordado no início o voluntário perfeito deverá obter 100 pontos. Na prática, ao
escolher as ponderações, o total de 100 pontos pode ser difícil de atingir, daí ser
necessário reajustar o valor de alguns itens de acordo com a sua importância.
A terceira etapa é avaliar os candidatos, de acordo com esses critérios. Isto pode ser
feito de várias formas (por exemplo através de uma entrevista por Skype onde
questiones o candidato sobre cada um dos itens, através de um formulário que os
candidatos deverão preencher on-line ou enviar por e-mail, através de entrevista
direta). Tendo 5 critérios não significa que devas ter 5 perguntas no formulário ou que
devas formular questões iguais aos critérios. Por exemplo, se estiveres interessado/a no
desejo do candidato em seguir uma carreira na área da educação de crianças, animação
ou no sector social, não deves simplesmente perguntar: "Gostavas de seguir uma
carreira na área da educação de crianças, animação ou no sector social?". Esta trata-se
de uma pergunta fechada ao qual uma resposta como "sim" ou "não" não te permitirá
compreender realmente quais são os planos dessa pessoa. Uma pessoa pode
considerar em responder "sim" apenas se tiver planos bem definidos para o futuro ou
já se iniciou nesse percurso. Outra pessoa pode considerar que não haja problema em
responder "Sim" mesmo que não tenha um plano para isso. Nessa situação, se a
primeira pessoa está realmente interessada nesse campo, mas se ainda não tiver dado
os primeiros passos e responder "Não", então ficará sem pontos nesse item. A segunda
pessoa pode apenas considerar isso como uma opção no caso de não ter mais nada,
respondendo por consequência "Sim" e acumulando 15 pontos. Vê como nesta
pergunta uma pessoa que tem mais interesse sobre esta área recebe menos pontos
porque a questão não foi abordada de uma forma adequada.
Para evitar que o exemplo anterior aconteça na vida real tenta fazer perguntas mais
abertas. Perguntas abertas geralmente começam com "Como...?", "Por que...?", "O
que...?", "Podias descrever-me...?". Assim, a fim de obter mais informação sobre este
tópico poderíamos perguntar: "Quais são os teus planos a nível profissional?",
"Consegues relacionar os teus planos de carreira com este projeto e, se sim, como?" e
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"Como é que uma carreira na educação de crianças, animação ou no sector social te
soa?". Desta forma podes avaliar melhor como candidato se encaixa nos teus critérios.
Os pontos para cada um dos critérios pode ser concedido de duas formas. A primeira
opção é de pontuar cada critério de 0 ao máximo (neste exemplo, de 0 a 15) e somar as
pontuações. A segunda opção é avaliar cada critério em função de uma escala padrão
(por exemplo, de 0 a 5). Uma vez que isso seja feito, a fim de obteres a pontuação total
de um candidato, deves multiplicar a pontuação para cada critério específico com o
peso do critério e dividir o resultado pelo valor máximo da escala utilizada. Pode
parecer um pouco complicado, mas o exemplo a seguir vai tornar as coisas claras: se na
dimensão da carreira na educação de crianças (que vale 15 pontos) um dos candidatos
obtiver a pontuação de 3 numa escala de 0 a 5, na avaliação final ele receberá (15 x 3):
5 = 9 pontos. Considerando que este segundo método pode parecer um pouco mais
complicado, na prática irá ser mais fácil de avaliar as diferentes características utilizando
a mesma escala
A figura a seguir apresenta as duas opções de pontuação para um candidato:
Opção 1 - 0 do valor
Critério

Interesse no campo da animação social;
Desejo de seguir uma carreira na área da educação de crianças,
animação ou no setor social;
Vontade de trabalhar numa equipa internacional
Vontade de trabalhar com crianças
Qualquer obstáculos que tenha de enfrentar
TOTAL

Máx.
pontos
(valor)
25
15
10
30
20
100

Pontuação
do
candidato
22
12
10
16
0
60
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Opção 2 - escala de 0 a 5 (Máx.= 5)
Critério

Max.
pontos
(valor)
C1

Pontuação
Pontuação
do
Final
candidato (ponderada)
C2

C3 =
(C1 x C2) / Máx.

Interesse no campo da animação social;
Desejo de seguir uma carreira na área da
educação de crianças, animação ou no setor
social;
Vontade de trabalhar numa equipa internacional
Vontade de trabalhar com crianças
Qualquer outro obstáculo que possa ter de
enfrentar
TOTAL

25

4
3

20
9

20

5
3
0

10
18
0

100

52

57

15

10
30

Após avaliação de cada candidato, com base no total, podes fazer a seleção a partir do
resultado mais alto. Ainda assim, tem em mente que este sistema de avaliação não é
100% objetivo como candidatos com qualidades semelhantes podem ser avaliados de
formas diferentes. Para isso, é aconselhável que quando tiveres de escolher um
candidato em detrimento de outro, e a diferença de pontuação entre eles não seja
significativa, tenta comparar um ao outro para tomares uma decisão mais correta. Por
outro lado, a seleção pode continuar com outros métodos que te forneçam mais
informações necessárias para tomar a decisão certa, mas, pelo menos como um ponto
de partida, esta pode ser uma ferramenta bastante útil.
3. Sê transparente sobre a seleção e os resultados
A transparência é muito importante no processo de seleção, sendo essencial para
oferecer igualdade de oportunidades a todas as pessoas envolvidas e também para
provar isso ao público. É muito importante para que o público possa ter confiança na
imparcialidade do júri que toma as decisões, tanto para a imagem da tua organização
(que é muito importante para uma organização não-governamental ONG) mas também
para evitar possíveis reclamações de candidatos que se sintam subvalorizados.
Para isso, primeiro certifica-te que todas as informações que forneces sobre o processo
de seleção é igualmente acessível a todos (por exemplo, as pessoas com quem estás a
trabalhar mais de perto não devem ter mais informações do que aquelas que estão a
receber informações sobre a vaga no teu website). Além disso, os critérios que serão
utilizados na avaliação dos pedidos devem ser divulgados publicamente desde o início.
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Não te esqueças de oferecer as informações de contacto da pessoa/departamento que
pode oferecer mais informações sobre o processo ou mesmo a publicar uma lista de
Perguntas Mais Frequentes (que surgem na maioria das vezes) e torná-la disponível para
qualquer pessoa interessada. No seguimento disto, no final do período de seleção
deves não só publicar a lista de candidatos aceites mas é aconselhável que também
apresentes brevemente as razões pela escolha e rejeição dos participantes, se isso for
possível.
4. Sumário
Em termos de comunicação no processo de recrutamento estas são as principais
questões ligadas à seleção de voluntários e especialmente para a comunicação que tem
de ser feita durante esta etapa. Como mencionado anteriormente, esses princípios e
ferramentas podem ser aplicados de diferentes formas. Podes usá-los em entrevistas
(seguindo os mesmos princípios da comunicação com a tua equipa), nos formulários de
candidatura (seguindo os mesmos princípios da comunicação por escrito) ou de
qualquer outra forma. Ainda assim, não importando a tua escolha, haverá um item que
permanecerá inalterado: é extremamente importante definires os critérios de seleção
de forma correta e seres o mais objetivo e transparente possível nas tuas decisões!
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6. Contrato de voluntariado
Como expressar claramente as tuas expectativas?
Acordos com voluntários
Como mencionado antes, especialmente quando se trabalha num ambiente
multicultural, pessoas diferentes trabalham com base em normas diferentes. O que é
apropriado, correto, ético e adequado para uma pessoa pode ser completamente o
oposto para outra. Por este motivo, é recomendado que as normas que esperas que os
voluntários cumpram desde o início do projeto sejam transmitidas de forma clara e
concisa.
Um dos documentos em que podes indicar quais as tuas expectativas relativamente ao
voluntário e quais as suas funções é o Contracto de Voluntariado. Vamos tentar ver um
como exemplo dado a ser bastante comum, contudo podes sempre criar acordos
semelhantes para qualquer tipo de atividades de voluntariado. Considerando que
diferentes projetos requerem que o voluntário tenha tarefas e responsabilidades
diferentes, aqui ficam alguns exemplos de quais poderão ser e como podem ser
apresentadas, de modo a que o voluntário entenda melhor as expectativas de que a
organização tem de si:
Funções e tarefas do participante:
! Assumir a responsabilidade de realizar todos os objetivos do projeto através das
atividades previstas;
! Contribuir com tempo, energia e entusiasmo para atingir as metas e os objetivos
das atividades do projeto por toda a sua duração;
! Realização das tarefas do projeto de acordo com a descrição do mesmo;
! Participar em todas as atividades programadas, chegar a tempo e permanecer na
atividade/evento/sessão o tempo que for necessário;
! Participar na formação do S.V.E. e em reuniões com parceiros e da Agência
Nacional;
! Participar em formações relacionadas com o tópico do projeto que sejam
organizadas pela organização coordenadora e de acolhimento;
! Entregar todos os documentos de viagem originais à organização coordenadora
(e.g. bilhete de transporte, reserva das viagens, cartão de embarque);
! Trabalhar em conjunto com a organização coordenadora e de envio a fim de
receber o visto e vacinas, caso necessário;
! Informar a organização coordenadora de necessidades especiais que precisam
107

2

Capítulo
3

!
!
!
!
!

!
!
!

!

!

!
!

!
!

de ser tidas em consideração no contexto do projeto (e.g. regime alimentar,
deficiência, doenças para os quais são necessárias precauções) e chegar a um
acordo sobre as informações que podem ou devem ser encaminhadas para
outras partes interessadas;
Assumir a responsabilidade pelas suas ações, tanto nas atividades do projeto
como na comunidade;
Apresentar-se de forma cordial e respeitosa e ser um modelo exemplar para
todos aqueles com quem trabalha;
Tratar os outros voluntários ou jovens de todas as idades, sexos, religiões e
culturas, com respeito e consideração;
Tratar toda a gente com respeito em todos os momentos e não prejudicar
ninguém;
Não se envolver em nenhuma atividade que possa prejudicar a imagem de
S.V.E., o programa Erasmus+, as organizações que fazem parte do projeto, o
País de acolhimento ou qualquer outro País, as instituições parceiras do projeto e
outras partes interessadas, tanto durante as horas de trabalho como no tempo
livre;
Dividir e partilhar tarefas relacionadas com a manutenção do escritório, o local
de alojamento ou qualquer outro espaço-comum durante todo o projeto;
Manter baixos níveis de ruído no local de alojamento e outros espaços-comuns,
especialmente à noite;
Demonstrar maturidade, honestidade e espírito aberto para discutir quando
houver uma divergência de pontos de vista (conflitos entre dois ou mais
voluntários) de forma a evitar situações de conflito, determinando quais as causas
e encontrar maneiras de resolver o problema;
Reconhecer que a participação no S.V.E. é um privilégio, não um direito, que
todas as pessoas envolvidas no projeto visam os mesmos objetivos e que é
necessário encontrar o melhor caminho e os recursos para atingir esses objetivos;
Reconhecer que os abusos, ameaças, intimidação ou assédio físico ou verbal em
relação a qualquer outra parte interessada do projeto não serão tolerados em
qualquer momento;
Reconhecer que mentir, enganar ou roubar não será tolerado em qualquer
momento;
Reconhecer que qualquer comportamento ou atividade fora do âmbito do
projeto que afete o desempenho do trabalho do voluntário não é aceitável no
contexto do projeto;
Reconhecer que o voluntário não deve usar, possuir ou estar sob a influência de
álcool durante a prática de qualquer atividade;
Reconhecer que, como alguns participantes das atividades podem ser menores
de idade e também que como voluntários devem ser modelos para os seus
beneficiários, fumar ou usar produtos relacionados com tabaco na presença de
108

3

Capítulo
3

!
!

!

!

participantes durante as atividades não é permitido;
Reconhecer que o uso ou posse de qualquer arma ou droga ilícita durante o
estágio é estritamente proibido;
Reconhecer que se, por qualquer motivo, um voluntário não cumprir as regras, as
seguintes medidas podem ser tomadas, a não ser que a gravidade do crime exija
mais ações:
− Advertência escrita ou verbal dirigida ao responsável de violações
ligeiras;
− Advertência escrita ou verbal dirigida ao responsável do voluntário,
juntamente com uma notificação dirigida à organização de envio
e/ou à Agência Nacional;
− Rescisão do estágio de voluntário em caso de reiterações ou
violações graves. Se esta situação ocorrer ou se o voluntário decidir
terminar o projeto antes do tempo acordado por motivos não
imputáveis aos da organização de acolhimento ou coordenadora,
todas as despesas causadas pela rescisão antecipada do voluntário
deverão ser cobertas por este.
Reconhecer que, no caso de ele ou ela não cumprir as suas responsabilidades e
deveres mencionados no acordo, a organização coordenadora em ligação com a
organização de envio tem o direito de interromper o estágio de voluntariado e
fazer a preparação necessária para a partida do voluntário.
Reconhecer que a lei aplicável é a lei do País de acolhimento e qualquer litígio
relativo à interpretação, aplicação ou validade do acordo será dirigido aos
tribunais nacionais do País.

Nesta medida, as organizações têm a opção de especificar de forma mais clara as suas
expectativas relacionadas ao comportamento dos voluntários durante todo o estágio.
Para que isso seja possível, um documento intitulado Código de Conduta pode ser
apresentado e acordado com o voluntário, fornecendo mais detalhes sobre o que é
considerado aceitável ou não aceitável. Aqui fica um exemplo desse código:
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Código de conduta
Caro voluntário, as páginas seguintes contêm algumas regras que irão ajudá-lo a si e a
nós, a organização de acolhimento, a ter uma boa cooperação e a evitar alguns
potenciais problemas que não portam qualquer benefício para ambos.
1. Alojamento
- Será hospedado em quartos com outras pessoas. Os quartos serão fornecidos
com todo o mobiliário e objetos necessários: camas, armário, mesa de
trabalho, a cobertura para a cama, almofada e lençóis. Por favor, tome
atenção à mobília e materiais do seu quarto, procurando não os danificar. Se
por algum motivo os danificar terá de cobrir os custos de reparação dos
danos;
- No início do estágio S.V.E. irá receber todos os materiais do quarto com base
num documento de entrega que assinala todos esses materiais, em boas
condições, e deverá entregá-los no mesmo estado no final do estágio (iremos
inclusivamente fazer um inventário);
- Irá partilhar os espaços-comuns e todos os materiais relevantes a estes com
os restantes voluntários (e.g. vasos, vassoura, aparelhos elétricos);
- Não empreste, venda ou penhore qualquer objeto presente no alojamento a
pessoas que não habitem esse espaço;
- Não vandalize o local de alojamento; não pinte as paredes ou faça buracos.
Se deseja criar um ambiente mais acolhedor poderá decorar o espaço com
fotos, papel, etc. e tem o nosso apoio para tal; por favor peça a nossa
autorização para qualquer outra modificação ao apartamento;
- Nos dormitórios não tem permissão para hospedar convidados (e.g. amigos,
familiares, outros voluntários); se quiser convidar alguém a visitá-lo/a,
podemos ajudar a encontrar um hotel/hostel barato.
- Não tem permissão para manter animais no alojamento;
- Irá haver um horário de repouso no alojamento que deverá ser respeitado e
durante o qual terá que manter silêncio: não fazer barulho depois das 10 p.m.
até às 8 a.m..
- Respeite os seus colegas e vizinhos e suas respetivas horas de repouso;
- Não está autorizado a organizar festas no local de alojamento;
- Antes de sair do alojamento verifique sempre se os vidros estivam fechados,
se água não está a correr, se o fogão não está ligado, se o ferro ou outros
materiais elétricos não estão ligados à corrente elétrica; verifique se todas as
luzes estão desligadas antes de sair de casa ou dormir.
- Por favor, tente reciclar sempre que possível: reciclar o papel, cartão, garrafas
de plástico, metal e lixo orgânico. Não desperdice água;
- Tranque sempre a porta (especialmente antes de ir dormir ou ao sair de casa);
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não somos responsáveis por qualquer furto que possa ocorrer. Em caso de
roubo, iremos entrar em contacto com as autoridades responsáveis para
lidarem com a situação;
Apenas é permitido fumar em áreas para fumadores e é proibido fumar em
todos os quartos, casas de banho, cozinha ou átrio; não deixe fósforos,
cigarros ou velas acesas sem supervisão;
Não deixe os seus objetos pessoais fora do seu quarto; apenas você é
responsável por eles;
Se alguns dos voluntários perder/destruir/degradar algum dos objetos da
organização, a reparação/substituição desses objetos será feita com o seu
próprio dinheiro;
Se o voluntário for multado devido a uma infração que tenha cometido, o
valor da multa deverá seu pago com o seu próprio dinheiro;
Limpeza: terá de limpar todas as semanas o alojamento, a casa de banho e a
cozinha. Nós forneceremos os materiais de limpeza (e.g. vassoura, pá,
produtos de limpeza), devendo o voluntário limpar tanto a sua área privada
como as áreas comuns. Além disso, o frigorífico/congelador e o fogão/forno
devem ser limpos pelo menos 2 vezes por mês;
Antes de sair para férias ou no final do S.V.E., o voluntário deverá limpar e
desinfetar o alojamento;
É possível doar os seus objetos pessoais/itens/roupas que não precise a
pessoas carenciadas;
Se ocorrer algum problema, não importando o quão mau seja, este deverá
ser comunicado aos coordenadores imediatamente porque apenas através da
comunicação se encontrará uma solução em conjunto;
Os membros da organização de acolhimento estão autorizados a fazer visitas
espontâneas ao alojamento, ocorrendo estas apenas em situações
excecionais e sempre respeitando a privacidade do voluntário, e a tomar as
decisões apropriadas dependo da situação;
É necessário que compreenda que é responsável por todas as suas ações.

2. Atividades
- Terá de participar em todas as atividades (planeamento das atividades do
projeto, ter ideias, estar presente nas atividades, sessões de mentoria, curso
de línguas, etc.) e reuniões organizadas pela organização de acolhimento,
respeitando o horário e sendo pontual;
- Devido ao fato de se tornar parte integrante da comunidade local e de todas
as atividades que dependem de outras instituições ou eventos, é possível que
ocorram mudanças no calendário devido a diferentes pessoas e instituições
da comunidade local (parceiros, recursos, stakeholders, etc.). Não é, porém,
esse o nosso conselho aos Estados-Membros;
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Terá de se envolver na organização e na execução de todas as atividades do
projeto, sendo também responsável pelas suas próprias ações;
Deverá respeitar os membros e os parceiros da organização de acolhimento;
Terá de entender a diferença entre organizar e facilitar: a organização
acolhimento pode facilitar uma atividade (fornecer os recursos, encontrar um
parceiro ou providenciar sugestões, por exemplo), mas o grupo de
voluntários tem que planear as atividades e garantir que tudo está bem
organizado;
Deve respeitar os outros voluntários durante as atividades e também no
tempo livre;
Iremos ensiná-lo/a, caso seja necessário, como trabalhar em equipa, pois irá
ser dessa forma que as atividades irão decorrer. Ao tratar-se de uma equipa
mista a nível de contexto cultural, deverá ter em consideração que é normal
existirem ideias diferentes e outras diferenças no geral. Para uma boa
cooperação recomendamos vivamente a tolerância e a compreensão de
outras culturas;
Terá de levar a sério as atividades do projeto e entender que, para as pessoas
da comunidade local, a tua presença é muito útil;
É muito importante ter um comportamento adequado em relação às pessoas
da comunidade local com as quais terá contacto; além disso, tente levar em
consideração alguns aspetos das diferenças culturais entre si e os moradores
para não fazer nada que os possa prejudicar ou ofender;
Deve ter em consideração que em alguns períodos do ano haverá períodos
mais intensos de trabalho (especialmente durante a primavera) e deverá ser
tolerante e aberto a uma agenda cheia e pequenas alterações ao plano
inicial;
Para uma melhor organização das atividades irá ter um calendário de
atividades no local de trabalho;
Nós pedimos que compreenda que pode mostrar o seu respeito para com os
outros simplesmente através do seu aspeto: é por isso que pedimos para que
use roupas adequadas nos eventos organizados na sua nova comunidade e
que se comporte em conformidade com o contexto do evento;
Se existir alguma atividade que vá contra as suas crenças religiosas/ culturais,
não iremos forçá-lo a fazer parte nela, pedimos apenas que comunique isso
antes da atividade, o mais rapidamente possível e, em conjunto, iremos
procurar uma atividade para a substituir;
Se não se sentir confortável a fazer uma atividade, indique-nos para que, em
juntos, possamos discutir e encontrar uma solução para tentar mudar alguma
coisa na atividade; ainda assim, é algo que não devia acontecer
frequentemente;
Se quiser pedir emprestado materiais diferentes da organização de
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acolhimento terá de devolvê-los exatamente no mesmo estado em que os
recebeu; se existir qualquer dano nos materiais deverá cobri-lo do seu
próprio bolso;
Se ocorrer algum problema, não importando o quão mau seja, este deverá
ser comunicado aos coordenadores imediatamente porque apenas através da
comunicação se encontrará uma solução em conjunto;
Não é permitido beber álcool antes ou durante as atividades.

3. Regras do escritório:
- Deverá limpar o escritório (mesa, chão, lixo, casa de banho) todas as semanas
com base numa agenda de limpeza que irá ser afixada na parede do local de
trabalho;
- Além disso, o calendário com os dias livres de cada mês do voluntário irá ficar
visível no seu espaço de trabalho;
- O escritório está aberto entre as 9:00 – 17:00;
- No escritório terá acesso a computadores com ligação à Internet para que
possa preparar as suas atividades, editar filmes ou fotos e também comunicar
com os seus amigos e familiares. Não é permitido fazer o download de
música, filmes, ou conteúdo ou software não licenciado nos computadores da
organização de acolhimento, tente usar os programas que já existem.
4. Comunidade & conduta:
Deverá ter em consideração que qualquer comportamento seu pode influenciar
todo o grupo de voluntários e a sua integração na comunidade. Desta forma
recomendamos que tome em consideração os seguintes aspetos:
-

-

-

-

Lembre-se sempre das diferenças entre o seu País de origem, os costumes e
as tradições comparativamente a este País onde será um cidadão ativo
durante alguns meses. Talvez uma ação que no seu país seja considerada
perfeitamente normal, aqui possa ser interpretada de forma diferente;
Não tem permissão de fumar e beber álcool na frente de crianças e outras
pessoas com os quais trabalha;
Durante as atividades que envolvem crianças, por favor, tente discutir e
comunicar com eles ao seu "nível" (exemplo: ser paciente, tolerante, usar
linguagem corporal, etc.);
Uma vez que entre numa nova comunidade não se esqueça das diferenças
culturais e dos costumes do povo e esteja sempre atento às suas
necessidades;
Deverá sempre respeitar a privacidade dos outros voluntários e também pedir
permissão se gostaria de usar alguns dos seus objetos pessoais;
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Deve estar ciente da sua decência em frente aos seus colegas, membros da
organização ou outras pessoas que encontre;
A nível dos objetos comuns (vasos, vassoura, máquina de lavar roupa, pratos,
etc.) por favor não os guarde apenas para si, deve partilhá-los com os seus
colegas;
É altamente recomendável que seja responsável e atento, muito mais
responsável do que quando está em casa;
Qualquer relação íntima entre os beneficiários das atividades, os menores e
os membros da organização é estritamente proibida;
Mesmo em caso de problemas pessoais, deve compreender e estar ciente de
que as atividades do projeto precisam de ser realizadas;
Não tem permissão para prejudicar a imagem da organização de acolhimento
e dos seus membros; se não gostar de alguma coisa sobre nós, venha dizernos num diálogo em privado; de tal forma faremos o mesmo caso necessário;
Devido ao fato da nossa organização ser apolítica e não religiosa, que
promove a compreensão entre as pessoas e as lutas contra a discriminação,
não é permitido promover diferenças políticas, religiosas ou opiniões
xenófobas durante o projeto;
Qualquer forma de violência é proibida;
Qualquer problema que apareça deve ser tratado com calma usando
comunicação não-violenta;
Por favor, tome em consideração que, aqui, no seu País de acolhimento, nós,
a organização de acolhimento, seremos dos seus amigos mais próximos.
Portanto, não importa que tipo de problema apareça, se algo acontecer, caso
cometa algum erro ou caso tenha uma ideia para uma atividade, por favor,
venha e conte-nos. Estamos aqui para o ajudar!;
A comunicação é a chave para tudo!

5. Tempo livre
- Para além dos fins-de-semana e feriados oficiais irá beneficiar todos os meses
de 2 dias livres;
- Não iremos agir contra as suas crenças religiosas e forçá-lo/a a participar em
determinadas atividades importantes religiosas ou dias nacionais, mas
pedimos-lhe para nos avisar sobre isso desde o início, assim que tiver
conhecimento da sua ocorrência;
- Pode existir a possibilidade de algumas atividades serem organizadas nos
fins-de-semana; neste caso, terá de trabalhar no fim-de-semana, contudo irá
receber dias livres durante a semana, estabelecidos antes através de um
acordo mútuo (entre si e a organização de acolhimento).
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6. Férias
- Para a sua segurança e para uma boa cooperação terá sempre de anunciar à
sua organização de acolhimento quais os seus planos, onde e quando quer
tirar férias;
- Cada vez que quiser sair do País deverá preencher uma declaração
informando que irá retornar para a próxima atividade a tempo e que você
não irá deixar o País por mais de 3 dias;
- No início de cada mês deverá informar a sua organização de acolhimento
sobre o seu plano para os dias livres. Isto é necessário porque é muito
importante ter uma boa comunicação e verificar se dias livres não interferem
com as atividades do projeto; é quase impossível aceitar um dia livre que seja
pedido num curto espaço de tempo (menos de uma semana);
- A nossa sugestão é que esteja consciente que, mesmo nos dias livres (mas
especialmente durante as atividades) está a representar o seu País no
estrangeiro e depende de si como transmite esse património cultural.
Lembre-se de que um comportamento inadequado pode criar estereótipos
sobre o seu País!;
Vamos sempre tentar o nosso melhor para ajudá-lo a criar ideias e soluções para
todos os problemas, mas para tal é necessário que exista comunicação!

115

Capítulo
3

Para finalizar esta secção, lembramos-te mais uma vez que, dependendo do contexto
do teu trabalho, estes critérios podem ser alterados, removidos ou adicionados. O que
é essencial a este documento é que seja elaborado de forma clara para que possas
explicar as tuas expectativas desde o início. Desta forma, muitos problemas sobre
perceções diferentes podem ser evitados, poupando assim muito tempo e prevenindo
que morra uma grande quantidade de células do teu cérebro :)
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Comunicação com
stakeholders
Técnicas e métodos para a comunicação com
stakeholders
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1. Princípios básicos
O que é o envolvimento com os stakeholders e por
que precisamos dele?

Como provavelmente já sabes, a tua organização é uma parte de uma grande
comunidade com a qual tem muitas interações. Nenhuma organização pode cumprir a
sua missão ao ser isolada do seu ambiente, público-alvo ou qualquer outra entidade
que necessita para a sua atividade. Essas interações são benéficas e úteis para todas as
partes envolvidas, mas é possível que também criem conflitos. Além disso, enquanto os
membros da organização podem ter um conhecimento profundo sobre o ambiente da
organização e as necessidades do seu público-alvo, pode acontecer que esse
conhecimento não é exato, sendo possivelmente influenciado por diversos fatores.
Algumas das diferentes iniciativas das organizações (vamos chamá-los de projetos de
agora em diante) irão criar interações com diferentes pessoas ou entidades e irão gerar
interesses diferentes da parte deles. Vamos pensar no exemplo fictício de um concerto
de caridade que queres organizar para a causa dos jovens com deficiência. Quem irá
interagir com teu projeto e quem terá um interesse nele? A primeira resposta pode ser
"jovens com deficiência e os espetadores" e isso é verdade, pelo menos parcialmente.
Mas, com certeza, os artistas também terão algum interesse relacionado com o
concerto (em termos de agenda, equipamentos de som, a música que queres tocar,
pagamentos, etc.). Se tiveres patrocinadores para isso, eles também terão algum
interesse na forma como estás a organizar o projeto, como pensas em promovê-los e
como será usado o patrocínio deles. Além disso, se o concerto for realizado num
espaço público, terás também de interagir com as pessoas que passam por aí (o teu
concerto pode estar a prejudicá-las ou por outro lado podem estar interessadas em
aderir), por isso mesmo elas compartilham um interesse no teu projeto. Todos estes
partidos (mais qualquer outro que por algum motivo esteja relacionado com o teu
projeto de forma positiva ou negativa) são as suas partes interessadas (que iremos
continuar a referir como stakeholders). Enquanto planeias e organizas o teu evento
deves ter sempre em consideração os stakeholders, informando-os sobre a tua iniciativa
através de consulta direta, e até mesmo incluindo-os na implementação do projeto. A
este processo dá-se o nome de stakeholder engagement (envolvimento das partes
interessadas).
O envolvimento dos stakeholders não é uma coisa nova, uma vez que já é comum em
empresas de sucesso e empresas sociais de forma a conseguirem envolver-se com os
seus funcionários, clientes, fornecedores ou comunidades de acolhimento e de fazer
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alterações de acordo com as necessidades destes. Ainda assim, isto é algo que muitas
vezes acontece apenas nas grandes empresas ou em ONGs mais desenvolvidas,
enquanto a maioria das organizações mais pequenas não consideram suficientemente
importante ou nem sequer pensam neste processo como uma opção. Isto acontece não
só como consequência da falta de conhecimento, mas também porque os líderes não
conseguem reconhecer as diferentes vantagens que este processo traz para as suas
organizações, como:
! Estar em contacto com os stakeholders oferece um contributo significativo que
irá ajudar a adaptar os planos de modo que se possa encaixar melhor as
necessidades de todos, tornando o projeto mais atraente e menos problemático.
É verdade que é possível adivinhares algumas das necessidades do eu públicoalvo, por exemplo, mas nunca te aconteceu planeares algo e depois descobrires
que as pessoas não estavam muito interessadas no que fizeste? Não pensas que
teria ajudado perguntar-lhes quais seriam os seus interesses ou mesmo tentar
torná-los parte de todo o processo da organização do evento?
! Ao envolveres os stakeholders irás gerar mais ideias que irão ajudar-te a preparar
muito melhor o projeto. Não te perguntaste já: "Oh, não tinha pensado nisso!?”.
A quantas mais pessoas perguntares se têm algum interesse no tema da tua
iniciativa, mais ideias irás ter e isso vai ajudar-te a obteres diferentes perspetivas
e soluções para os teus problemas, ajudando-te a seres mais criativo/a no teu
trabalho.
! Ao integrares os stakeholders no teu projeto irás dar-lhes uma sensação de
propriedade, fazendo com que eles procurem envolver-se nas atividades. Muitas
vezes as pessoas gostam mais de se envolver em algo para o qual contribuíram
do que serem direcionadas para algo com o qual não tiveram qualquer conexão.
! Alguns dos riscos associados à tua atividade podem ser mais facilmente
identificados pois irás ter o suporte da experiência de outras pessoas que estão
ligados à tua iniciativa.
! Ao manteres um contacto direto com os stakeholders irás ajudar a tua
organização a criar uma imagem mais positiva na comunidade, aumentando
assim o apoio desta.
Para tornar as coisas um pouco mais claras, vamos pensar em três situações. As
autoridades locais planearam organizar algumas atividades para os jovens da tua cidade
ou vila. Qual das três opções gostarias mais:
1. As autoridades locais irão criar e implementar um plano e tu podes participar nas
atividades que eles acham que são melhores para ti, caso existam;
2. As autoridades locais irão consultar os jovens e associações juvenis e, juntos,
criarão um plano para as atividades que as autoridades locais irão implementar;
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3. As autoridades locais irão consultar os jovens e as associações de jovens sobre o
plano e também oferecer a todos os stakeholders os recursos que necessitam
para colocarem esse plano em ação e organizarem algumas das atividades que
tenham como alvo a juventude.
Normalmente, a maioria das pessoas prefere o número dois ou o número três, pois
estas opções não só têm em conta a sua opinião, mas também lhes permite estarem
mais ativamente envolvidas em todo o processo e direciona-las da forma que acharem
melhor. Na verdade aprecias mais quando dás um contributo para a tomada de decisão
e quando as coisas que estão a acontecer têm em consideração a tua opinião, certo?
Além disso, também é bom quando podes participar e até mesmo coordenar algumas
dessas atividades, desta forma consegues usar a tua experiência e os teus próprios
recursos para criar uma experiência melhor para o teu público-alvo. Bem, tudo isto nos
leva a outro aspeto importante relacionado com o envolvimento dos stakeholders: os
diferentes níveis de envolvimento.
Normalmente as pessoas consideram que estão a interagir o suficiente com os
stakeholders se conseguirem de alguma forma informá-los sobre o que está a acontecer
ou até consultando-os uma vez. Enquanto isto também é útil no processo, o
envolvimento dos stakeholders é mais do que isso, o nível de participação pode ser
ainda melhor. Os próximos exemplos vão esclarecer as coisas um pouco mais para ti.
Vamos pensar que queres organizar alguns workshops com os jovens da tua
comunidade. Como podes envolver os stakeholders nisso? Aqui estão alguns itens a
levar em consideração:
1. Informações (fornecer informação objetiva e precisa que ajudará os
intervenientes a compreender o plano que tinhas previsto, as alternativas que
não tenhas seguido, os motivos para tal e as oportunidades que a atividade traz
aos stakeholders) - neste caso, tu, sozinho/a ou juntamente com alguns outros
colegas, criarás um plano para as atividades e irás implementá-lo. Antes ou
durante a execução irás informar os teus participantes sobre o que vai acontecer,
quando, quais foram os aspetos que tomaste em consideração quando
escolheste essas atividades, como podem as outras pessoas participar e quais os
benefícios que eles podem ter.
2. Consulta (obter feedback dos stakeholders sobre o plano, alternativas e
resultados) - neste caso não crias o plano apenas com os teus colegas, mas
deves envolver também diferentes stakeholders, pedindo a sua opinião. Os
stakeholders que consultas não devem ser apenas o teu público-alvo, mas
qualquer outra pessoa ou entidade na qual a tua atividade terá impacto.
3. Envolvimento (trabalhar com os stakeholders em todo o processo de
planeamento e implementação e torná-los parte no processo de tomada de
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decisão) - Não só deves consultar os teus stakeholders como deves incluí-los nos
órgãos de tomada de decisão que irão coordenar as atividades. Ainda assim, a
decisão final do que irá acontecer é tua.
4. Colaboração (tanto tu como os stakeholders assumem responsabilidades em
diferentes partes do projeto) - Nesta situação os stakeholders tornam-se
parceiros de todo o projeto e não só irão planear tudo em conjunto como
também irão dividir as tarefas entre ambos, cada um passa a ser responsável por
decidir e implementar certas partes da totalidade do projeto.
5. Empowerment (a tomada de decisão está completamente nas mãos dos
stakeholders) - Este é o último nível do envolvimento dos stakeholders: não
trabalhas apenas em conjunto com os teus stakeholders para executar as
atividades como também lhes dás a liderança, isto significa que eles irão tomar
todas as decisões e a tua função será apenas a de guiá-los e oferecer apoio.
Claro, stakeholders diferentes estarão interessados em envolver-se de formas
diferentes. Embora possa acontecer que o teu público-alvo goste de ser consultado e
algumas pessoas queiram inclusive fazer parte de todo o processo da organização, as
pessoas que vivem à volta do lugar do evento provavelmente ficarão satisfeitas se
apenas as consultares relativamente a como minimizar o impacto do evento no seu diaa-dia. Ainda assim, se há uma coisa que deves ter em mente depois de leres este
capítulo é teres sempre em consideração os stakeholders nos teus projetos, não só
informá-los ou consultá-los, como também usar ferramentas diferentes para os envolver
e até mesmo capacitar. Esta é a melhor forma de teres certeza que o teu plano reflete
as suas necessidades e que diferentes problemas não irão ocorrer mais tarde, ao longo
da implementação.
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Repositório de informações
Métodos de envolvimento dos stakeholders

Os repositórios de informações são utilizados para obter informações dos stakeholders
e representam espaços públicos centralizados, podem ser tanto espaços online (e.g.
website) como offline (e.g. infopoint), onde os stakeholders possam aceder a
informações relevantes sobre o projeto.
Dependendo do projeto e dos stakeholders a quem te diriges, a informação que deves
partilhar pode mencionar diferentes aspetos, como:
! Informações sobre a tua organização, metas, objetivos, atividades regulares,
funcionários, etc.
! Atividades previstas no projeto
! Locais onde as atividades serão realizadas
! As consultas que serão realizadas
! Oportunidades para dar feedback
! Público-alvo e benefícios previstos
! Planos e ações a assegurar:
− a proteção e conforto dos stakeholders
− a proteção do ambiente
− a proteção dos direitos humanos
− um ambiente de trabalho apropriado
− um comportamento ético
− a sustentabilidade do projeto
! Alternativas que tinhas em mente e as razões que te levaram a escolher esta
abordagem
Enquanto o processo de criação de um repositório de informações não é muito
simples, devendo ser cuidadosamente adaptado em específico para o projeto e
para o perfil dos stakeholders, aqui ficam os passos iniciais que deves tomar em
consideração:
1. Seleciona a informação que queres tornar pública e elabora os materiais que são
mais indicados a serem incluídos no repositório (e.g. folhetos, cartazes, vídeos,
apresentações, artigos, infographics (gráficos informativos), etc.). Não te
esqueças de aplicar o conhecimento e as competências que treinaste nos
capítulos anteriores;
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2. Seleciona o modo adequado para partilhar os materiais. Em primeiro lugar,
tendo em conta os stakeholders em que estás interessado/a, decide se deves
apostar mais em comunicação online, offline ou em ambas as formas. Se o
fizeres num local físico, escolhe o melhor lugar possível que seja facilmente
acessível aos teus stakeholders. O repositório também precisa de pessoas
responsáveis que consigam apresentar corretamente as informações de uma
forma amigável e interagir com os stakeholders. Tem em mente que nem todos
os interessados terão uma atitude positiva contigo, quem estiver no repositório
deve estar pronto para lidar com este tipo de pessoas. Pensa também sobre qual
seria o horário adequado (e.g. se os stakeholders estão a trabalhar das 9h às 17h,
o repositório deve estar aberto antes ou depois desse horário para que as
pessoas sejam capazes de obter as informações necessárias).
3. Informa os teus stakeholders da disponibilidade do repositório e como o podem
alcançar, podes fazê-lo por exemplo através de reuniões e encontros face a face.
4. É aconselhável ter um registo dos visitantes e também ter uma forma de registar
qualquer feedback que tenhas da parte deles.
5. Certifica-te de atualizar as informações regularmente. As informações
desatualizadas podem fazer mais mal do que bem pois podem transmitir uma
imagem de desleixe.

123

1

Capítulo
4

Brainstorming
Métodos de envolvimento dos stakeholders

O brainstorming é um processo de consulta que visa identificar diferentes soluções
criativas para os problemas e escolher aquela que for mais adequada, de forma
democrática. Tudo começa a partir de um problema identificado, este problema
envolve um grupo de pessoas que podem dar um contributo relevante para resolvê-lo e
permite partilharem soluções comuns, mas também menos comuns, esticando os
limites dos recursos que têm à sua disposição.
O brainstorming é um processo de duas fases. No início, as pessoas partilham soluções
possíveis e podem (até devem) ser o mais criativas que conseguirem, sem que ninguém
as possa criticar (o objetivo é pôr em hipótese tantas opções quanto for possível e
quebrar preconceitos sobre os limites das soluções). Na segunda fase as propostas são
analisadas, devendo ser adaptadas à realidade da organização. Podem ser criadas
novas propostas a partir das sugestões iniciais e, no final, a melhor é escolhida.
Configurar uma sessão de brainstorming não é muito desafiador mas deve ser
preparada com muita atenção, este processo envolve uma série de debates e várias
pessoas que defendem ideias diferentes, podendo facilmente transformar-se num
conflito se não for gerido corretamente. Aqui seguem os passos principais:
1. Escolhe com cuidado os participantes: tanto quanto possível, eles devem ter
origens, interesses e experiências diferentes. Desta forma podes assegurar que
as soluções vão ser tão criativas quanto possível.
2. Escolhe o moderador da discussão. Ele / ela não poderá contribuir com ideias e
não se irá envolver nos debates, mas terá as seguintes funções:
! Apresentar e explicar o processo aos participantes;
! Apresentar o problema para o qual se procura uma solução;
! Certificar que cada pessoa tem espaço para contribuir e, se necessário,
incentivar as pessoas a contribuírem;
! Impedir que as pessoas critiquem ideias na primeira etapa;
! Certificar que a discussão permanece no tópico central;
! Anotar as ideias que forem geradas.
3. Começa a primeira fase pedindo às pessoas para partilharem possíveis soluções.
Nesta fase, as propostas não devem ser avaliadas nem criticadas.
4. Regista todas as ideias, não importando o quão irrealistas pareçam ser. Esta fase
pode durar até não surgirem mais ideias ou se ultrapassar o tempo designado
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(que é acordado no início). Idealmente, as propostas devem ser apresentadas de
forma a permitir que todos consigam visualizá-las (por exemplo, num projetor)
5. Depois disso podes dar início à segunda fase, nesta as propostas apresentadas
serão avaliadas, adaptadas ou mesmo aglomeradas de modo a obter a melhor
solução possível. A ideia é encontrar a melhor solução tendo a proposta anterior
como ponto de inspiração.
6. Escolhe a melhor opção de uma forma democrática. Se isso não for possível ou
necessário, tenta criar uma lista de possíveis soluções (com os prós e contras de
cada uma) e encaminha a lista para as pessoas que irão tomar a decisão final.
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Círculos de Samoan
Métodos de envolvimento dos stakeholders

Os círculo de Samoan é uma ferramenta que pode ser usada para abordar temas mais
delicados que são suscetíveis de gerar debates intensos. Não existe um "líder" oficial
das discussões e cada participante é bem-vindo a juntar-se e expressar a sua opinião
pessoal, contudo existe um facilitador que irá explicar as regras do encontro, tentando
gerir o tempo e garantir que todos têm hipótese de falar. O nome desta ferramenta
advém da disposição das discussões em dois círculos, um interno e um externo. Apenas
as pessoas sentadas no círculo interno estão autorizadas a falar e a apresentar pontos
de vista diferentes, os restantes devem permanecer em silêncio. Quando uma pessoa
do círculo externo deseja envolver-se na discussão, essa pessoa deve mostrar um
determinado "código" (por exemplo, pôr-se de pé) e um dos elementos que esteja
sentado no círculo interno pode trocar de lugar com essa pessoa quando quiser. Além
disso, a configuração em dois círculos pode ser adaptada às necessidades do tema e ao
sítio onde ocorre, por exemplo, criando uma meia-lua (onde estarão as pessoas que
não têm permissão para falar) que é aberto de forma a criar uma forma U com as
cadeiras. Na figura seguinte podes observar duas disposições possíveis das cadeiras
(apenas as pessoas sentadas nas cadeiras vermelhas terão autorização para falar).
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Aqui estão os passos necessários para organizar uma reunião no formato dos círculos
de Samoan:
1. Definir o espaço como descrito nas figuras acima. Se a sala é muito grande ou se
há muitas pessoas podes tentar usar microfones.
2. Para o primeiro turno, tenta escolher um ou dois representantes de cada um dos
pontos de vista atuais para se sentarem nas cadeiras do círculo interno (as que
dão o direito de falar). Podes também deixar algumas cadeiras vazias no centro
caso mais pessoas se queiram juntar à discussão.
3. Deve haver um facilitador a anunciar as regras:
! As pessoas no grupo externo podem ouvir mas não devem interferir, nem
de forma verbal como não-verbal.
! Qualquer pessoa do grupo externo que se queira juntar à discussão pode
fazê-lo a qualquer momento desde que hajam cadeiras livres no centro,
caso não estejam vazias, essa pessoa deve sinalizar o seu interesse (por
exemplo, pôr-se de pé) e qualquer um dos elementos do círculo interno,
que considere que no momento não tem nada mais a adicionar, pode
oferecer o seu lugar.
4. Podes começar a discussão pedindo a cada participante para indicar
sucintamente o seu ponto de vista sobre o assunto ou abrindo diretamente o
debate.
5. Tenta registar tudo o que for discutido, os pontos de vista que forem expressos,
pontos de atrito, acordos e possíveis conclusões.
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Open Space Technology
Métodos de envolvimento dos stakeholders

Esta ferramenta oferece uma abordagem participativa radical, permite que os próprios
participantes possam decidir quais os temas em que querem discutir e podem
participar nas discussões em que estiverem mais interessados. Embora possa parecer
um pouco caótico, se as coisas forem geridas de forma adequada, os resultados podem
ser surpreendentes pois este método oferece uma liberdade de expressão total aos
participantes.
Existem quatro princípios orientadores deste método:
1.
2.
3.
4.

As pessoas presentes são as pessoas certas.
Aconteça o que acontecer é a única coisa que poderia ter acontecido.
O momento em que começa é o momento certo.
Quando acabar, acabou.

Basicamente, o que deves fazer como organizador/a é apenas juntar as pessoas no
mesmo espaço que e oferecer diferentes intervalos de tempo, de modo a que possam
discutir o que consideram ser relevante.
Um exemplo de um esquema pode ser o seguinte: quatro rondas de discussões com
cerca de 45 minutos, a cada ronda correspondem três sessões paralelas (os temas das
sessões serão escolhidos pelos participantes)

1ª ronda

Sessão 1
Tópico 1

Sessão 2
Tópico 2

Sessão 3
Tópico 3

(10.00 – 10.45)
2ª ronda

Tópico 4

Tópico 5

...

(11.00 – 11.45)
3ª ronda

...

...

...

(12.00 - 12.45)
4ª ronda

...

Tópico 11

Tópico 12

(13.00 – 13.45)
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Cada participante pode propor um tema para discussão (no máximo de 12 totais para
este esquema) e pode escolher um dos horários que esteja disponível. Os participantes
que propõem os temas devem também facilitar a discussão correspondente, os
restantes são livres de aderir a qualquer uma das três sessões paralelas e até mesmo
saltar entre elas durante as discussões.
Aqui estão os passos para a criar este método:
1. Escolhe um local apropriado.
2. Divulgar o evento ou convidar diretamente os diferentes stakeholders.
3. Começar o evento apresentando aos participantes quais as regras e os intervalos
de tempo.
4. Se alguém quiser debater um tópico específico basta anunciar o seu nome e o
tema que gostaria de apresentar para o evento e escolher um intervalo de
tempo para essa sessão.
5. Todos os tópicos, juntamente com as horas o local onde irão ocorrer, estarão
expostos numa parede e cada participante deve decidir qual a sessão em que se
quer inscrever.
6. Aqueles que propõem os temas devem facilitar as discussões individuais e
podem nomear pessoas para manter um registo da discussão.
7. Depois de todas as discussões terminarem, os relatórios podem ser
apresentados para todo o grupo numa reunião ou ser disseminados mais tarde.
Além disso, os resultados também devem ser divulgados a outros stakeholders e
a diferentes responsáveis que possam pôr em prática essas ideias.
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Jornalismo cívico
Métodos de envolvimento dos stakeholders

O jornalismo cívico é um método que permite às pessoas obterem informações precisas
sobre questões ligadas ao projeto, estas informações irão permitir-lhes mais tarde
tomarem decisões informadas relacionadas com os diferentes temas em debate. Este
tipo de jornalismo pode assumir a forma de um blogue da comunidade, de um website,
jornal (online ou offline), ou de uma estação de rádio ou televisão. O objetivo principal
é serem os stakeholders a gerarem conteúdo com teu apoio.
Embora este método preciso de um pouco mais de recursos do que outros métodos e
do fato de nem todos os stakeholders se conseguirem transformar em jornalistas e
participar através deste método, esta abordagem pode ser extremamente útil para
envolver stakeholders e capacitá-los a serem mais ativos no envolvimento do resto da
comunidade. As informações provenientes de dentro da comunidade serão melhor
recebidas do que se vierem diretamente da tua organização, podendo estar ser
considerada como enviesada pelos teus interesses. Além disso, ao contrário do
jornalismo tradicional, o jornalismo cívico não depende de publicidade para ser
sustentável, este método concentra-se menos sobre os temas que trazem publicidade e
muito mais no que é realmente importante para a comunidade.
As etapas básicas para a criação de iniciativas jornalísticas por parte da comunidade
são:
1. Encontrar jornalistas na comunidade (pagos ou em regime de voluntário) que
estejam dispostos a coordenar ou participar na atividade.
2. Decidir sobre qual a melhor plataforma para divulgar a notícia (e.g. blogue da
comunidade, website, jornal, rádio online ou offline ou estações de televisão) e
reunir os recursos necessários (e.g. computadores, câmaras, gravadores,
microfones)
3. Pedir a mais gente que se junte a esta iniciativa, mesmo que não sejam
jornalistas profissionais. Oferecer formações e orientação no processo.
4. Promover a nova plataforma de jornalismo cívico.
5. Criar o conteúdo e torná-lo disponível ao público.
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Photovoice
Métodos de envolvimento dos stakeholders

O photovoice (foto-voz) é um método em que os stakeholders são convidados a
apresentar as suas necessidades e interesses, fotografando cenas diferentes e
acrescentando textos que expliquem melhor a mensagem que querem transmitir. O
tema da iniciativa é designado no início e os organizadores podem apoiar os
participantes através de formações sobre fotografia, câmaras e através da impressão e
apresentação dos resultados ao público geral.
O photovoice é uma ferramenta muito eficaz para envolver stakeholders uma vez que
não só é muito flexível como também muito dinâmico, pode ser muito atraente para
vários grupos a que pretendes chegar. Além disso, como a comunicação não é muito
direta (ao ser feita através de fotos), os stakeholders podem expressar como realmente
se sentem e ao ser através de fotografias acaba por ser algo muito mais expressivo do
que texto simples.
As principais etapas de um projeto de photovoice são:
1. Definir e apresentar o tema (problema).
2. Identificar as pessoas que têm o poder de tomada de decisão (às quais se irá
apresentar os resultados).
3. Encontrar participantes interessados.
4. Proporcionar aos participantes câmaras e treiná-los no uso da fotografia como
meio de transporte da mensagem.
5. Tirar as fotografias.
6. Selecionar as fotografias para apresentar e adicionar o texto necessário de forma
a melhor explicar a mensagem.
7. Apresentar os resultados ao público, aos media, e aos restantes stakeholders.
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Observações finais
Antes de terminar ...

Os métodos que foram aqui apresentados são apenas uma pequena parte das mais de
100 diferentes abordagens que existem. Não iremos entrar em detalhes com os
restantes pois o objetivo deste capítulo não é necessariamente treinar-te para seres um
especialista em envolvimento de stakeholders, foca-se sim em apresentar-te diferentes
ferramentas criativas para comunicares e interagires com eles. A nossa intenção centrase mais em expandir as formas como tu e a tua organização participam na interação
com diferentes stakeholders com que os quais trabalham, seja a tua equipa,
beneficiários, público-alvo, doadores, autoridades locais ou qualquer outra entidade ou
pessoa com a qual irás interagir no futuro. Além disso, queria que percebesses que a
comunicação com os stakeholders pode ser mais criativa e envolvente do que o que
geralmente pensamos.
Ao usares esta nova atitude como ponto de partida, tendo em conta as noções que
adquiriste até agora acerca da comunicação (e dos diferentes recursos que estão
livremente e amplamente disponíveis na Internet), pensamos que não só vais ser capaz
de te envolver mais com os teus stakeholders como também vais melhorar a qualidade
dos teus projetos, adaptando-os melhor ao ambiente em que estás a trabalhar e às
necessidades das pessoas com quem trabalhas.
Como dissemos antes, a ideia principal que esperamos que retenhas ao leres este
capítulo é que, no desenvolvimento e implementação do teus projetos, não só é útil
como necessário manter uma relação próxima com os stakeholders, consulta-os e
envolve-os em cada uma das etapas que enfrentares e, ao utilizares as ferramentas
certas, que tudo isto torne num processo muito simples e eficaz.
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Acerca do projeto

Uma iniciativa Erasmus+ ao abrigo da ação-chave 2
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Future
Capital

Acerca do projeto
Erasmus+ ação-chave 2

O "Future Capital" é uma iniciativa conjunta de 3 ONGs internacionais de juventude
(Portugal, Roménia e Uruguai), que visa desenvolver a cooperação e o intercâmbio de boas
práticas no âmbito de projectos de mobilidade internacional, e desenvolver as
competências necessárias para utilizar tecnologias de informação e comunicação (TI&C) em
programas de juventude, especialmente em termos de comunicação.
Em complemento ao manual que estás a ler foi desenvolvido num kit de formação para
este projeto. Este T-Kit (kit de formação) inclui diferentes métodos, técnicas e materiais
relacionados com comunicação e também um delineamento para um curso de formação.
Tudo isto pode ser usado por qualquer ONG que deseja formar os seus elementos no
campo da comunicação. O T-Kit está disponível em http://communicate.oti-online.ro.
Além disso, para te certificares que os métodos propostos são úteis e práticos para ONGs,
foi já realizado um curso de formação em Arad (Roménia) para os testar. Através deste
evento, conseguimos melhorar e adaptar todos os conteúdos transmitidos, de acordo com
a avaliação que foi realizada no final.
Esperamos sinceramente que os materiais de aprendizagem que te estamos a fornecer
sejam úteis para o teu trabalho e que aprecies os resultados da nossa iniciativa.
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Erasmus+
O novo programa da UE para a
Educação, Formação, Juventude e
Desporto para 2014-2020
O projeto "Future Capital" foi possível através do co-financiamento do programa
Erasmus da Comissão Europeia.
O programa Erasmus+ visa aumentar as competências, empregabilidade, formação e
trabalho com jovens (incluindo a modernização do ensino). O programa de sete anos
tem um orçamento de € 14,7 bilhões; um aumento de 40% em relação aos números
entre 2007 e 2013, refletindo o compromisso da UE em investir nestas áreas.
O Erasmus+ irá fornecer oportunidades para mais de 4 milhões de europeus para
estudarem, terem formações e ganharem experiência de trabalho e de voluntariado no
estrangeiro.
Este programa apoia parcerias transnacionais entre educação e formação em
instituições de juventude e organizações para promover a cooperação e unir os mundos
da educação e do trabalho, com o fim último de abordar as lacunas de competência
que estamos a enfrentar na Europa.
Este também irá apoiar os esforços nacionais para modernizar a educação, formação e
sistemas de juventude. No âmbito do desporto, haverá apoio a projectos de base e a
desafios transfronteiras, como são os casos da luta contra a viciação de resultados,
doping, violência e racismo.
O Erasmus+ reúne sete programas anteriores da UE nas áreas da educação, formação e
juventude; fornecendo pela primeira vez apoios para o desporto. Como um programa
integrado, o Erasmus+ oferece mais oportunidades para a cooperação em na
educação, formação, juventude e o sector do desporto, sendo de fácil acesso do que
os seus antecessores dada a simplificação das regras de financiamento.
Para mais informações sobre o programa e as oportunidades de financiamento que ele
proporciona, visita:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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Parceiros do projecto

Organizaţia Tinerilor cu Iniţiativă - Arad (Roménia)

A OTI iniciou a sua atividade em 2007 e desde então é uma organização ativa e em
crescimento, promotora dos valores Europeus na sua comunidade. A organização
fornece a jovens da Roménia, Europa e fora dela, com oportunidades educacionais
alternativas, sobretudo no contexto de educação não-formal. O princípio orientador da
organização é que a situação dos jovens deve ser melhorada também através do seu
envolvimento ativo e capacitação, incluindo também uma perspetiva mais global do seu
trabalho.
As atividades normais da organização estão fortemente ligadas à educação não-formal
e visam melhorar a vida dos jovens. As principais áreas abordadas são a educação,
trabalho social e ambiente, mas também questões relacionadas com a Europa e com a
União Europeia.
! - http://www.oti-online.ro

ProAtlântico - Associação Juvenil (Portugal)

A ProAtlântico é uma associação juvenil sem fins lucrativos, fundada em 2001, que
realiza projetos com crianças, jovens e pessoas com deficiência. Hoje, a ProAtlântico
tem mais de 10.500 membros espalhados por Portugal e dá sobretudo atenção às
pessoas com mais necessidades e com menos oportunidades, tendo por objetivo darlhes a oportunidade de estabelecerem contato com outras culturas, a fim de ajudá-los a
encontrarem forma de lidarem com os seus próprios problemas e a quebrarem
preconceitos existentes.
A ProAtlântico - Associação Juvenil promove a participação ativa na sociedade através
do voluntariado entre jovens e visa que estes desenvolvam as suas competências
pessoais, sociais e profissionais através da educação não-formal.
Com base neste princípio, a ProAtlântico decidiu avançar em 2003 para um nível
Europeu através da Comissão Europeia, participando em intercâmbios para jovens,
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seminários e cursos de formação, maioritariamente como participantes. Em 2004, a
ProAtlântico tornou-se coordenadora de intercâmbios juvenis em Portugal, tendo
participado em cerca de 150 intercâmbios nos últimos 10 anos. Desde 2007 a
ProAtlântico começou a enviar, acolher e coordenar projetos SVE, facilitando a
participação de 600 voluntários.
! - http://www.proatlantico.com/

AUDELE (Uruguai)

AUDELE, Associação Uruguaia para a Promoção do Espanhol como Língua Estrangeira,
é uma organização sem fins lucrativos que reúne diferentes pessoas que procuram
promover e disseminar o ensino da língua Espanhola como língua estrangeira. Os
principais objetivos são:
1- A proteção e divulgação ativa da cultura hispano-uruguaia e, especialmente, da
língua Espanhola.
2- Incentivar e promover a utilização do Espanhol fora do Uruguai, funcionando como
um meio para criar vínculos e realizar intercâmbios culturais com outros Países de
línguas e culturas diferentes.
3- Incentivar a abertura de escolas de Espanhol no Uruguai.
4- Promover a organização de cursos de formação contínua e seminários para
professores de Espanhol, com a cooperação de instituições nacionais e internacionais.
5- Realizar atividades educacionais, culturais e eventos que possam ajudar a alcançar
estas metas.
" - http://audele.org.uy/
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