PLANO
DE AÇÃO
SETORIAL

PLANO
INSTITUCIONAL
DE COMUNICAÇÃO
PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO | 1

FICHA TÉCNICA
Título do documento:
Série:
Autor:

Ano:
Projeto:

Plano Institucional de Comunicação
Plano de Ação Setorial.
Sol sem Fronteiras - Associação de
Solidariedade Jovem sem Fronteiras.
2020.
Cidadania no Associativismo Jovem.

Com o apoio de:

2 | PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO

Índice
1. Introdução

4

2. Definição de comunicação estratégica
3. Princípios e valores da comunicação
institucional

7

Objetivos gerais
Objetivos específicos

Princípios orientadores
Integridade das ONGD

4. O plano de comunicação institucional
na solsef
4.1. Comunicação interna
Objetivos estratégicos
Processos
Estratégias e canais de comunicação

4.2. Comunicação externa

Objetivos estratégicos
Públicos
Conteúdo e ações estratégicas
Canais de comunicação

5. A gestão do plano institucional
de comunicação
Referências bibliográficas e outros
documentos de referência

5
5

9

10
10

11
11

11
12
14

19

19
20
26
29

37
38

PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO | 3

1. INTRODUÇÃO
Uma Organização da Sociedade Civil,
e em particular uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD) como a Sol sem Fronteiras
(Solsef), deve posicionar-se estrategicamente face a questões transversais da
Cidadania, tanto por uma questão de
planificação da estratégia organizacional, a fim de orientar as respetivas temáticas, bem como ressaltando as posições
inerentes ao seu âmbito de atuação.
Desta forma, a Solsef convidou 10 jovens
voluntários a refletir com a organização
acerca de temáticas como a Igualdade
de Género, a Inclusão Social, a Conservação do Ambiente, o Voluntariado, a
Comunicação, e o Código de Conduta
para a Cidadania, de forma a permitir
criar um posicionamento organizacional que parta da discussão, reflexão e
comunicação entre os jovens voluntários, a Direção Social e a Equipa Executiva da Solsef.
Assim, com o apoio do programa Geração Z – Agora Nós do Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.
(IPDJ, I.P.), foram produzidos documen4 | PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO

tos estratégicos face a estas questões
transversais da Cidadania num projeto
que intitulámos de “Cidadania no Associativismo Jovem”.
No que diz respeito à Comunicação
Institucional, da qual trata o presente
documento, 2020 revelou-se um ano
desaf iante para conseguir alcançar
e sensibilizar o público da associação,
no âmbito do isolamento social consequente da pandemia da COVID-19. No
contexto da comunicação do trabalho
em prol da solidariedade além-f ronteiras, tornou-se um desafio conseguir
que, perante o medo e a incerteza provocada pela COVID-19, as pessoas tivessem
oportunidade de ver mais além, face aos
constrangimentos do próximo, e de se
colocarem no lugar do outro, algo essencial para a comunicação no terceiro setor.
Deste modo, pensar a comunicação
como veículo de relação, de legitimação e, verdadeiramente, de trabalho
tornou-se um ponto central da organização, onde dia após dia se verificavam
os efeitos do confinamento em múlti-

plos aspetos da atividade da Solsef.
Após o levantamento de ideias diversas,
a necessidade de soluções sob pressão e a planificação de alguns caminhos possíveis, concluiu-se ser crucial
parar para definir o rumo da comunicação da ONGD, conscientes de que
mesmo no seio da incerteza e da falta
de rumo que se instalaram com a situação pandémica, uma organização sólida
deve sempre ter princípios orientadores,
valores transversais e cuidados constantes na sua comunicação.
Assim sendo, a Solsef, enquanto associação juvenil e ONGD, é consciente da
relevância de contar com um Plano Institucional de Comunicação que persiga os
seguintes objetivos gerais e específicos:

OBJETIVOS GERAIS:

*
*

Estimular, junto dos públicos-alvo, a
associação imediata da imagem da
Solsef aos seus valores institucionais
(Solidariedade, Juventude, Credibilidade, Sustentabilidade e Ação Sem
Fronteiras);
Projetar uma imagem institucional
credível junto da opinião pública, dos
parceiros e dos beneficiários diretos
e indiretos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
A curto prazo

*
*
*

Implementar a identidade visual da
Solsef;
Incrementar a notoriedade institucional junto dos cidadãos;
Atingir os públicos-alvo pretendidos
através da estratégia de comunicação.
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A Médio e Longo Prazo

*
*
*

Consolidar a imagem institucional;
Promover a disseminação, junto da
opinião pública, dos principais resultados obtidos pelos projetos sociais
apoiados e, de forma particular, do
seu impacto nos beneficiários das
ações realizadas;
Posicionar a Solsef como uma das
principais instituições de solidariedade junto da população portuguesa.

Para o desenvolvimento do documento
foram utilizadas a metodologia de
análise documental e a metodologia
reflexiva em colaboração com a Direção
Social, a Equipa Executiva e os Voluntários.
O presente Plano Institucional de
Comunicação encontra-se supeditado ao Código de Conduta Institucional e apresenta uma interligação com
o Plano Institucional para a Igualdade
de Género, o Plano Institucional para
a Inclusão Social, o Plano Institucional
para a Gestão do Voluntariado e o Plano
Institucional para a Conservação do
Ambiente.
Por outro lado, o Plano Institucional de
Comunicação vai ao encontro dos princípios inspiradores dos Estatutos, das diretrizes delineadas no Regulamento Geral
da Proteção de Dados e dos pressupostos contidos no Regulamento Interno.
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2. DEFINIÇÃO DE
COMUNICAÇÃO
ESTRATÉGICA
A comunicação estratégica é a arte de, perante planeamento
prévio e de acordo com uma “marca corporativa”, transmitir
ideias, comunicar um conceito, evidenciar um processo ou
divulgar dados, em prol dos objetivos estratégicos de curto,
médio ou longo prazo de uma organização.
O processo comunicativo institucional, tal como restantes processos comunicativos por aí além, é composto pelos
seguintes elementos:

*
*
*
*
*
*
*

Emissor: é aquele que expede a mensagem para um ou
mais recetores (na comunicação estratégica das ONGD o
emissor deve ser credível);
Recetor: é quem recebe a mensagem emitida pelo emissor (na comunicação estratégica das ONGD o recetor deve
estar predisposto a rececionar a mensagem);
Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma
que representa o conteúdo ou conjunto de informações
transmitidas pelo emissor (na comunicação estratégica
das ONGD a mensagem deve ser clara para o público-alvo);
Código: conjunto de sinais que são utilizados para articular a mensagem (na comunicação estratégica das ONGD
o código deve ser percetível pelo público-alvo);
Canal: meio onde a mensagem é transmitida (na comunicação estratégica das ONGD o canal deve ser acessível
ao público-alvo);
Contexto: situação comunicativa em que estão inseridos o
emissor e recetor (na comunicação estratégica das ONGD
o contexto deve ser verosímil);
Ruído: quando a mensagem não é descodificada de forma
correta pelo interlocutor (na comunicação estratégica das
ONGD o ruído deve ser evitado).
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Numa ONGD, a comunicação estratégica, abrange as seguintes metas (Cutlip,
Center & Broom, 1999; Theaker, 2004):

*
*
*
*
*
*

Conseguir o reconhecimento da
missão e visão da organização;
Consciencializar o grande público
sobre a missão organizacional;
Desenvolver canais de comunicação
com os beneficiários de atuação da
organização;
Criar e manter um clima favorável
para angariação de fundos;
Incidir politicamente em prol da
missão da organização;
Informar e motivar os principais
colaboradores organizacionais
(funcionários, sócios, voluntários
e mecenas) para se dedicarem e
trabalharem de forma produtiva para
apoiar a missão da organização, as
suas metas e objetivos;
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*

Criar materiais educacionais de
comunicação, tanto para dar a
conhecer as atividades desenvolvidas pela organização, como para
promover a mudança de comportamentos nos públicos-alvo.

No que diz respeito à Solsef, a comunicação institucional visa explorar canais de
informação, sensibilização e educação
para a cidadania tendo em conta a nossa
missão institucional (promover o desenvolvimento integral e integrado dos
jovens, proporcionando-lhes o acesso a
cuidados de saúde, educação e também
o desenvolvimento humano e económico das suas comunidades), na base
dos nossos princípios instrutores (Solidariedade, Juventude, Credibilidade,
Sustentabilidade e Ação Sem Fronteiras) e de acordo com a nossa visão do
mundo (viver num mundo com igualdade de oportunidades rumo ao desenvolvimento sustentável).

3. PRINCÍPIOS E VALORES
DA COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
A Solsef tem trabalhado com maior foco nos seguintes princípios instrutores:

*
*
*
*
*

Solidariedade: com o intuito de traçar horizontes de proximidade com quem é mais desprotegido, procurar a justiça
social de forma transversal e sentir a verdadeira caridade
como uma missão permanente ao serviço do desenvolvimento humano sustentável.
Juventude: com a convicção de apostar na juventude
como motor do câmbio para conseguir um mundo melhor
e mais humanizado.
Credibilidade: o rigor, a transparência, a idoneidade e a
independência são as marcas do crédito necessário para
desenvolver projetos sociais com impacto positivo nas
comunidades.
Sustentabilidade: é uma intervenção orientada pela
promoção, capacitação e desenvolvimento da autonomia
das pessoas, comunidades e estruturas locais.
Sem Fronteiras: somos cidadãos de uma “aldeia global”,
sem fronteiras, que se rege pelo princípio da ajuda mútua
e da partilha de recursos naturais comuns como a água
ou o sol.

A comunicação institucional, no âmbito das ONGD, deve estar
supeditada ao Código de Conduta Institucional. Neste sentido,
alguns dos princípios éticos que regem a comunicação institucional das ONGD são os seguintes (WANGO, 2002):
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*
*

Accountability: a rendição de contas
e a responsabilidade social sobre a
informação financeira e administrativa é um dever inescusável.
Legalidade: os objetivos das ONGD
devem ser louvais, mas também
devem inserir-se no quadro da legalidade.

INTEGRIDADE DAS ONGD

*
*
*
PRINCÍPIOS ORIENTADORES

*
*
*
*

Serviço público: a principal motivação de existência das ONGD deve
focar-se no serviço aos outros.
Cooperação: o trabalho com os
restantes elementos da organização
civil resulta crucial para conseguir o
objetivo global de melhorar as condições de vida da humanidade.
Direitos Humanos: todas as ONGD
devem trabalhar sob princípio
de consideração de que todas as
pessoas nascem livres e iguais em
dignidade.
Veracidade: é um dever de transmissão de informação honesta e veraz.
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*
*

Sem Fins lucrativos: os fundos angariados pelas ONGD (públicos ou
privados) devem servir só e exclusivamente para a consecução da missão
e os objetivos institucionais.
Não-Governamental: as ONGD
devem ser independentes a qualquer governo ou agência intergovernamental.
Organização: as ONGD devem constituir-se como entidades organizadas
e devem contar com documentos
retores que definam claramente a
missão, os objetivos, a estrutura organizacional e os procedimentos.
Independente: as ONGD devem ser
autónomas e não obedecer a interesses institucionais externos que
desvirtuem a missão para a que
foram criadas.
Voluntariedade: as ONGD surgem
por iniciativa privada, como resultado das ações voluntárias de indivíduos que, livremente, escolhem unir
forças para lutar por uma causa social
concreta. Neste sentido, conservar o
princípio da voluntariedade na forma
primária do trabalho das ONGD,
nomeadamente na Direção Social,
é vital para não desvirtuar a missão
institucional.

4. O PLANO DE COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL NA SOLSEF
4.1. COMUNICAÇÃO INTERNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
É imperativo que, entre os membros de
uma organização, exista uma comunicação clara, assertiva e transparente. Na
verdade, a própria existência de uma
organização em prol de uma causa só
faz sentido quando os envolvidos trocam
informações entre si, de modo a manter
viva a dinâmica de diálogos, intercâmbio
e realização de atividades entre aqueles
que compartilham objetivos comuns.
No caso específico da Solsef, esta comunicação torna-se marcadamente importante, devido à natureza das equipas de
trabalho. Numa lógica de simplificação e
agilização dos processos diários da atividade da associação, a Solsef tem vindo
a focar a sua ação numa Equipa Executiva cada vez mais robusta, profissional
e diversa, de forma a que o papel dos
voluntários seja adicional, estratégico
ou logístico. No entanto, para manter a
ONGD a funcionar continua a ser crucial
harmonizar a comunicação entre os
vários players que contribuem para
as atividades da Solsef (Equipa Executiva, Direção Social, Voluntários Nacionais, Sócios, Voluntários Internacionais e
Parceiros Nacionais e Internacionais) de
forma a que se saiba trabalhar e aproveitar a multiplicidade e diversidade para
benefício da associação.
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Deste modo, estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos para a comunicação interna:

*
*
*
*

Agilizar processos e tarefas;
Alinhar a visão estratégica com o
dia-a-dia da Solsef;
Reforçar a integração e o acompanhamento dos vários membros da
organização;
Integrar uma linguagem inclusiva
nos processos comunicativos internos de acordo com o Plano Institucional para a Igualdade de Género e
o Plano Institucional para a Inclusão
Social.

PROCESSOS		
Em primeiro lugar, a Solsef é uma associação juvenil, o que significa que uma
parte considerável dos voluntários apresenta uma idade jovem. Se, por um lado,
tal pode implicar um compromisso, por
vezes, mais volátil para com a associação,
por outro lado traz inúmeros benefícios
em termos de dinâmica, conhecimentos
tecnológicos e agilidade.
Em segundo lugar, a Solsef é uma
ONGD, o que aporta acrescida responsabilidade aos seus projetos, atividades
e tarefas, devido ao elevado impacto que
os mesmos têm em inúmeras vidas: não
só dos beneficiários diretos e indiretos
como também dos próprios parceiros
em terreno, que contam com a Solsef
para aprofundar e desenvolver a sua
ação.
Tendo em conta estas duas características da associação, é necessário que
a dinâmica, na comunicação interna,
seja ágil e clara apesar da sua possível
complexidade. Efetivamente, a ONGD
12 | PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO

conta com vários stakeholders implicados em cada projeto, sendo diferentes entre si conforme a tarefa em mãos:
projetos de cooperação internacional,
eventos de angariação de fundos, dinâmicas de educação para a cidadania
global, projetos de voluntariado internacional, formações, entre muitas outras
atividades, fazem com que os grupos
de trabalho sejam sempre mutáveis e
diversos. E se é isso que também aporta
riqueza a uma associação, também pode
causar entropia, dificuldades de comunicação e ainda uma perda da essência
da missão e dos valores da organização
entre tantos intervenientes.

Nesse sentido, são definidos alguns processos basilares para
alcançar os 3 objetivos estratégicos acima indicados, a saber:

*

*

*

Ligação fluida entre a Direção Social e a Equipa Executiva
por intermédio da Diretora Executiva, de forma a equilibrar
o trabalho diário e contínuo da associação com a capacidade de resposta morosa e ponderada da Direção Social
voluntária. Desta forma, a Direção Social mantém-se continuamente a par do trabalho desenvolvido, das conquistas
e dos desafios da Associação, podendo emitir pareceres,
sugestões ou indicações ad-hoc, ao mesmo tempo que a
Equipa Executiva consegue desenvolver as tarefas planeadas e espontâneas com a maior autonomia possível.
Tal não pode significar que a Direção Social e a Equipa
Executiva deixem de comunicar entre si, uma vez que
tal poria em causa os objetivos estratégicos 2) e 3). Assim
sendo, com a questão funcional mais livre e autónoma,
a comunicação entre estes dois polos pretende-se com
vista à orientação de temas estratégicos e ao acompanhamento de eventos, processos e momentos de maior
relevância na associação, de forma a que todos estejam
cientes de ser uma missão partilhada e conjunta.
A comunicação com os parceiros, voluntários e sócios é
dividida entre os dois polos, conforme o tema e o membro
da associação que seja mais proveitoso associar a essa
comunicação. Com uma comunicação aberta, transparente e fluida entre todos, é possível esta dinâmica que
muito beneficia a organização por questões logísticas,
mas também representativas. Alguns exemplos destes
processos são:

DIREÇÃO SOCIAL
Contactos para eventos
Parcerias representativas
Voluntários ad-hoc
Voluntários internacionais
Grupos de trabalhos
Família espiritana
(fins instutucionnais)
Parceiros específicos

DIREÇÃO E EQUIPA EXECUTIVA
Parceiro em terreno
Voluntários internacionais
Parcerias representativas
Família espiritana
(fins logisticos e cooperativos)
Prospeção de novas parcerias
Parceiros nacionais
Entidades financiadoras
e patrocinadoras
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ESTRATÉGIAS E CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
A comunicação interna na Solsef deverá
sempre fazer-se num tom que espelhe os valores e a imagem da associação. Desta forma, procurar-se-á sempre
mostrar disponibilidade para cooperar
e ajudar aqueles que colaboram com
a associação, demonstrando, igualmente, a importância e o valor da sua
cooperação. Será crucial ainda refletir
a juventude e o otimismo desta ONGD
nas comunicações internas, premiando
a criatividade, as ideias e sugestões e
incentivando e motivando à participação conjunta na vida associativa.
Porque todos os intervenientes acrescentam valor a cada projeto, atividade
ou evento, há que demonstrar precisamente o espírito positivo que a Solsef
pretende imbuir nos seus voluntários
e colaboradores, uma vez que todos
devem beber do lema associativo: juntos,
fazem o Sol nascer para todos.
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Se é certo que esta mensagem deva
ser transversal, também é sabido que
a comunicação deve ser, para além de
inspiradora e motivadora, funcional, a
fim de contribuir para uma saudável
atividade e dinâmica organizacional –
(como se pretende com o objetivo estratégico 1) – e ainda de orientar todas as
ações da Solsef aos princípios estratégicos que devem sempre ser a bússola da
ONGD – (permitindo alcançar o objetivo
estratégico 2).
Deste modo, e de forma a conseguir
aliar a funcionalidade, a dinâmica e a
componente humana e social, definem-se os seguintes canais de comunicação
interna preferenciais:

WhatsApp
Esta ferramenta é transversal e aporta múltiplos benefícios à
comunicação interna da Solsef, nomeadamente:

*

Acessível aos jovens
Muitas vezes, formas de comunicação institucional mais
tradicionais podem revelar-se pesadas ou formais em
demasia, como por exemplo no caso dos e-mails ou reuniões. Adicionalmente, estes meios de contacto, bem como
o tradicional telefonema, chocavam amiúde com as agendas recheadas dos jovens voluntários da Solsef. A aplicação WhatsApp e, mais concretamente, a funcionalidade
de organização em grupos, permite que se consiga criar
grupos de discussão, partilha e acompanhamento das
atividades de forma regular, mantendo, ainda assim, informalidade e afabilidade na comunicação. Assim sendo, a
comunicação faz-se de forma mais rápida e ágil, o que
beneficia tanto o(a) jovem, que tem frequentemente dias
preenchidos, como a associação, que consegue assim
concretizar os projetos de forma fluida.
Esta estratégia e canal devem ser adotados para todos
os projetos, atividades e tarefas, para que exista sempre
abertura para qualquer partilha ou questão, sem esquecer
a importância de cativar e integrar os voluntários na vida
associativa e nos valores da ONGD.

*

Acessível aos parceiros próximos
Para comunicar com os parceiros - em terreno ou em
território nacional – que trabalham diariamente lado a
lado com a organização para a prossecução dos projetos
de cooperação ou de voluntariado internacional, outras
formas mais tradicionais de comunicação também se
foram revelando complexas. Devido ao elevado volume de
emails que se recebem numa ordem diária, bem como ao
trabalho que exige deslocações frequentes a grande parte
dos parceiros da ONGD, a adesão à aplicação WhatsApp
revela-se crucial numa comunicação transparente e constante com os mesmos. Adicionalmente, com os parceiros
em terreno, demonstra-se uma maior facilidade no acesso
a este canal de comunicação, para o qual basta ter um telemóvel (que acompanha os parceiros no seu dia-a-dia), não
só para uma partilha e acompanhamento mais frequentes
de ambas as partes, mas também para o envio de documentos, fotografias ou vídeos que mantenham saudável
e próxima a relação mútua.
PLANO INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO | 15

*

Possibilidade de divisão de assuntos

E-mail

A aplicação WhatsApp, para além
da sua praticabilidade e acessibilidade para dois dos grandes grupos
de contacto frequentes da Solsef,
permite ainda a criação de grupos
conforme os diferentes projetos,
atividades ou eventos acerca dos
quais se comunica. Tal benef icia
em grande parte a comunicação
interna da associação devido ao
facto de diminuir o ruído e a entropia que facilmente acontecem com
telefonemas ou e-mails, uma vez
que muitos temas são partilhados
entre os mesmos colaboradores ou
os mesmos voluntários. Deste modo,
ganha-se clareza, agilidade e concisão na comunicação a curto-prazo, o
que a médio e longo prazo melhora
o sentido de pertença, a integração e
a relação entre todos, visto ser visível
o contributo do seu trabalho para a
consecução dos diferentes projetos
e também por melhorar o ambiente
de trabalho.

Este canal de comunicação tradicional
continua a demonstrar o seu valor na
comunicação interna da associação, de
forma a poder detalhar a maior pormenor determinados assuntos, partilhar
documentos com pareceres mais elaborados ou até formalizar determinadas
questões que são de cariz estratégico
ou central para a Solsef e, desse modo, o
e-mail apresenta-se como a ferramenta
adequada.
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Adicionalmente, é uma excelente forma
de alcançar todos os voluntários que
sejam menos fluentes em algumas
tecnologias, uma vez que o e-mail é já
transversal à esmagadora maioria do
público interno da Solsef.

Telefone
O recurso ao telefone é frequentemente
esquecido, no dia-a-dia, devido à ubiquidade dos smartphones e de aplicações
de conversação como o WhatsApp, que
tornam a comunicação efetivamente

mais ágil e funcional. No entanto, a Solsef prima pela boa
relação entre todos os colaboradores e voluntários, algo que
se teme perder-se nas palavras escritas de uma mensagem
instantânea ou de um e-mail, e que a voz, através do telefonema, permite reforçar. Deste modo, é uma ferramenta a
utilizar sempre que se contacta um voluntário ou um parceiro
que tem estado menos presente, que tem vivido algum constrangimento, que tem demorado a responder noutros meios
de comunicação ou, apenas, alguém que prefere esta forma
de contacto.
O telefonema é sempre uma opção que alia uma resposta
imediata a um aprofundamento da relação, sem esquecer a
possibilidade de esclarecimentos de assuntos que, de outro
modo, poderiam ser complexos. Há que lembrar que para
além das palavras que transmitimos, o tom de voz, as expressões e as histórias que se contam através deste canal de comunicação aportam muito valor à comunicação interna.
A principal desvantagem prende-se com as agendas imprevisíveis e frequentemente ocupadas dos intervenientes cuja
indisponibilidade para estabelecer contacto telefónico é
provável.

Reuniões presenciais ou online
Se o canal telefónico permite uma comunicação mais
completa e que vai além da informação verbal, as reuniões
são a forma preferencial de comunicação para qualquer tema
que tenha de ser debatido, apresentado com detalhe, discutido ou até para brainstormings, acompanhamento integral
de tarefas, pontos de situação de projetos e partilhas variadas.
Em reuniões é possível uma comunicação aberta, espontânea,
que alie a informalidade e a amabilidade à funcionalidade e,
desse modo, o voluntário possa associar a Solsef à realização
de projetos e atividades múltiplas, mas também à boa relação
e ao espírito positivo e jovem.
Este é um canal que deve ser utilizado pelo menos uma a
duas vezes em cada projeto/atividade/tarefa com mais do
que uma pessoa, por forma a partilhar ideias, esclarecimentos, feedback, dúvidas e conclusões de forma aberta e transparente, não esquecendo a comunicação que se consegue
estabelecer através de expressões faciais, tom de voz, linguagem corporal, entre outros fatores. Mais do que informação,
esta comunicação permite aprofundar a relação e a conexão
entre os vários membros da organização.
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Apesar destas vantagens, as reuniões (presenciais ou, quando
necessário, online) não devem ser demasiado frequentes, uma
vez que implicam mais disponibilidade e podem tornar-se
obsoletas e aborrecidas.

Pastas/documentos partilhados
Numa associação onde o trabalho é frequentemente realizado
em rede, entre os colaboradores, os voluntários da direção
social, os voluntários internacionais, os parceiros e os voluntários ad-hoc, a utilização de documentos e pastas partilhadas
(por exemplo, através da Google Drive) torna-se extremamente
benéfico. Este canal de comunicação é uma forma eficaz de
edição e contribuição de documentos colaborativos, bem
como de participação em registos de ideias, contactos e locais
a explorar, sem esquecer a sua eficácia na revisão e edição de
documentos finais e oficiais antes da sua publicação.
Sendo uma ferramenta com elevada eficácia para construção
e edição de documentos, perde muitas oportunidades comunicacionais de clarificação, de explicação ou de opinião, pelo
que deve ser complementado com outro canal de comunicação para evitar mal-entendidos e diferenças de perspetiva.

Calendário partilhado
Tal como a ferramenta relativa aos documentos partilhados, a
existência de um calendário partilhado é uma forma de incluir
todos os implicados no funcionamento regular da associação
nas atividades, eventos, reuniões e datas importantes que
fazem parte do panorama da Solsef.
É de extrema importância por forma a conferir uma revisão rápida do planeamento semanal ou mensal, confirmar
determinados recursos que sejam necessários assegurar para
eventos ou reuniões e poder planificar com a maior precisão
possível as atividades para além das já marcadas.
É também uma ferramenta de organização e coordenação
da equipa semi-passiva, para que se saiba os dias em que
determinados membros da associação estarão deslocados,
ocupados ou em que dias haverá visitas e reuniões na sede
da associação.
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4.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A estratégia de comunicação da Solsef também contempla invariavelmente a vertente externa, por forma a cativar e
conectar com os variados públicos externos que compõem o
ecossistema da associação não só de um ponto de vista mais
próximo, como também mais macro.
Sendo a Solsef uma associação que reúne na sua natureza
várias características que, por sua vez, interessam a públicos
diferentes – e por razões diferentes – é crucial definir objetivos
estratégicos que possam orientar e ajudar a planificar a comunicação externa. Com vários grupos sociais aos quais pretende
chegar e, mais do que chegar, com os quais pretende estabelecer uma relação, os objetivos estratégicos servem para
nunca deixar de parte qualquer uma dessas partes integrantes da sociedade, bem como guiar o trabalho da associação
até cada uma delas.
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Deste modo, estabelecem-se os seguintes objetivos estratégicos para a comunicação externa:

*
*
*
*
*
*

Aumentar a notoriedade da Solsef
enquanto: a.- Associação juvenil, b.ONGD com impacto social noutros
países e c.- ONGD com impacto
social em Portugal;
Legitimar e conferir robustez à ação
da Solsef;
Comunicar a imagem e os valores da
Solsef;
Aumentar a participação nas atividades da Solsef através de: a.- Donativos, b.- Eventos e c.- Atividades de
sensibilização;
Conferir legitimidade e transmitir
confiança para todos os benfeitores
e entidades financiadoras;

PÚBLICOS
Devido à complexidade de temas tratados pela Solsef, formam-se naturalmente grupos diferentes da sociedade
civil para os quais a associação pretende
comunicar. Por forma a melhor organizar esses grupos em função da sua
relevância para a Solsef, definem-se os
mesmos da seguinte forma:

Público Primário
Constituem este público os vários grupos
sociais que convivem proximamente e
frequentemente com a Solsef. Já saindo
da esfera da comunicação interna, uma
vez que não constituem parte integrante
das equipas de trabalho, são clusters de
pessoas próximas à associação e que já
a conhecem:

*

Integrar uma linguagem inclusiva
nos processos comunicativos externos de acordo com o Plano Institucional para a Igualdade de Género e
o Plano Institucional para a Inclusão
Social.

Com estes objetivos traçados, as estratégias e ações de comunicação serão
posteriormente trabalhadas e adaptadas aos diferentes públicos, conforme o
ritmo da associação em termos de iniciativas, atividades e projetos em curso.
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*

Família Espiritana alargada - grupos
da Liga Intensif icadora da Ação
Missionária (LIAM), grupos do Movimento Missionário de Professores
(MOMIP), Missionários e Missionárias do Espírito Santo em Portugal e
no estrangeiro (CSSp), Seminaristas,
antigos Jovens Sem Fronteiras (JSF),
etc.;
Jovens sem Fronteiras – sendo parte
integrante da Família Espiritana,
este grupo merece especial destaque e carinho dentro da comunicação externa devido à sua forte ligação

com a associação, desde o momento
da sua génese até às atividades de
angariação de fundos, projetos de
voluntariado internacional, e muitos
outros elos de ligação que tornam a
comunicação com os JSF prioritária;

*
*

Sócios – os sócios são os principais
apoiantes constantes da Solsef, cuja
relação deve ser cuidada e desenvolvida ao máximo, como forma de
legitimar a sua participação regular
nas atividades da associação;
Amigos Solsef – este público consiste
no grupo de pessoas que, não se
tendo fidelizado como sócios, acompanham regularmente as atividades e projetos da Solsef, seguem a

página ativamente nas redes sociais
ou têm um contacto frequente com
a ONGD;

*

Outros voluntários - se é certo que
os voluntários são considerados na
comunicação interna quando estão
implicados no desenvolvimento de
uma ação ou projeto que os implique,
também é verdade que os voluntários da Solsef não participam todos
nas mesmas ações. Nesse sentido, é
essencial manter este grupo social
informado e próximo da associação
mesmo relativamente aos temas em
que não são diretamente implicados,
como forma de veicular os valores e a
legitimidade da associação e manter
a Solsef no top of mind dos mesmos.
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Sociedade Civil

e voluntariado internacional – maioritariamente radicada em países
lusófonos africanos – PALOP – são
verdadeiros aliados os membros da
sociedade que têm raízes, ligações
ou interesse nestes países e nestas
culturas. Uma vez que Portugal conta
com muitas pessoas que nasceram,
viveram ou visitaram estes países – e
que lhes nutrem um carinho especial
pelas suas experiências passadas –
são um público de interesse também
para a Solsef. Neste caso, são abrangidos portugueses e estrangeiros
com uma ligação aos PALOP.

Dentro dos grupos sociais da sociedade
civil, a separação é feita conforme o
tema acerca do qual esses grupos terão
mais interesse, no seio das múltiplas
atividades associativas. Assim sendo,
este público merece ser informado, em
primeiro lugar, para alcance do objetivo
estratégico 1) mas também do objetivo
estratégico 2) e 3), sendo que o objetivo
4) acontecerá em momentos mais específicos ou quando já se consiga manter
uma relação de confiança com estas
pessoas.

*

*

Comunidade católica – uma das
características que tornam a Solsef
distintiva e que lhe confere grande
parte do seu público advém da sua
inspiração cristã, bebendo dos valores da fraternidade e solidariedade
bem como do princípio de amar o
próximo. Para além disso, trabalha
na maioria das vezes com comunidades e missões católicas em terreno, o
que permite uma comunicação relevante e confiável para este grupo da
sociedade. Há ainda a ressalvar que
a angariação de fundos da Solsef
também beneficia fortemente da
generosidade de paróquias que
abrem a porta à divulgação dos
projetos da ONGD.
Amigos de Áf rica – com a ação
externa da Solsef – nomeadamente
cooperação para o desenvolvimento
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*

Juventude ativa – sendo uma associação juvenil, a Solsef assume-se
enquanto organização de jovens
para jovens, algo que se espelha em
todos os eixos de atuação, mas em
especial no eixo de Educação para
a Cidadania Global. Com as variadas
atividades de sensibilização e mobilização dos jovens, passando pelas
formações e workshops e ainda
projetos de educação não formal,
é essencial cativar os mais novos,
sobretudo aqueles que têm interesse e motivação para participar em
atividades associativas, no sentido de
comunicar a Solsef como uma associação onde podem ser voluntários,
desenvolver formação e fazer parte
de iniciativas de impacto social.

Meios de Comunicação Social

A comunicação com os Órgãos de
Comunicação Social (OCS) é um caminho a percorrer e que pretende atingir
os vários objetivos estratégicos. Para tal,
é importante um plano persistente e a
360º de momentos de comunicação de
interesse mútuo, isto é, há que definir os
órgãos que possam considerar relevante
a ação da Solsef nas suas múltiplas atividades e projetos, bem como os órgãos
que poderão beneficiar a associação e
em que sentido – aumento da notoriedade, comunicação dos valores, legitimidade da associação ou, em momentos
que se justifiquem, até da divulgação da
participação na vida associativa.
Deste modo, há que considerar os OCS
das seguintes secções:

*

Sociedade - Exploração de artigos de opinião, testemunhos e/ou
divulgação de projetos acerca do
desenvolvimento internacional, do
voluntariado, da cooperação internacional, da Educação para a Cidadania
Global, das desigualdades mundiais
ou, caso se verifique, de temas específicos como, por exemplo, o impacto
da COVID-19 nas associações. O foco
deve ser o papel da associação, do
voluntário, os desafios e as aprendizagens.
Possibilidade ainda de explorar dicas,
conselhos e opiniões sobre como
melhorar o impacto social da vida
de cada um.
Possibilidade de divulgação, por
parte do meio, dos produtos solidários da Solsef.

*

Mundo e Áf rica - Exploração de
artigos de opinião, testemunhos e
divulgação de projetos acerca do
desenvolvimento internacional, do
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voluntariado, da cooperação internacional, da Educação
para a Cidadania Global, das desigualdades sociais ou, caso
se verifique, de temas específicos como, por exemplo, o
impacto da COVID-19 em determinadas comunidades na
Guiné-Bissau. O foco deve ser as experiências internacionais, a partilha de factos e aprendizagens de outras culturas, testemunhos da vida fora de Portugal, o impacto nas
comunidades locais, entre outras informações com enfoque internacional.
Possibilidade de explorar artigos curtos de curiosidades
ou histórias de vida.
Possibilidade de divulgação, por parte do meio, dos produtos solidários da Solsef.

*

Vida católica - Exploração de artigos sobre a ação da Solsef
no que concerne aos princípios católicos da fraternidade,
solidariedade e amor ao próximo, bem como de projetos
de cooperação, voluntariado e Educação para a Cidadania
Global. Possibilidade de partilha de testemunhos e projetos desenvolvidos e captados em conjunto com missões
católicas internacionais.
Divulgação de atividades, projetos e ainda produtos de
angariação de fundos com cariz religioso.

*

Eventos e Atividades - Desenvolvimento de artigos de
divulgação dos eventos e das atividades da Solsef que
permitam a participação de portugueses, quer sejam de
angariação de fundos quer sejam de Educação para a
Cidadania Global.
Pode justificar-se também abordar mais especificamente
OCS com enfoque específico nas atividades e eventos para
jovens e crianças (e educadores).
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juvenil que possa conhecer as atividades e os projetos da Solsef e participar nas formações, atividades e
projetos de Educação para a Cidadania Global;

*

*
Organizações
A comunicação externa encontra nas
outras organizações um último público
importante para a Solsef considerar nas
suas planif icações. Este é um grupo
formado por outros grupos, já de si organizados e com um poder multiplicador
considerável, devido ao facto de que
outras organizações terão também os
seus públicos.
Uma vez mais, devido às múltiplas áreas
de atuação bem como à natureza diversa
da Solsef, consideram-se várias organizações neste grupo, a saber:

*

Organizações juvenis – outras organizações juvenis são uma forma interessante de a Solsef granjear novos
voluntários, bem como um público

*

ONGD – Igualmente, comunicar
com outras ONGD – seja através da
Plataforma Portuguesa das ONGD
ou via outros contactos adquiridos –
é uma excelente ideia para legitimar
a ação da Solsef e conferir-lhe robustez, bem como aumentar a notoriedade da associação entre os pares.
É também uma forma de divulgar
as atividades da associação a fim de
alcançar parceiros para participar
nas mesmas;
Organizações artísticas – Para o
desenvolvimento de atividades e
projetos de Educação para a Cidadania Global as organizações artísticas são uma fonte de parcerias para
a construção e implementação dos
projetos, mas também de aumento
da notoriedade e da robustez da
associação. Efetivamente, embora
possam ser parceiros em apenas
algumas atividades da ONGD, a
comunicação de outros projetos e
informações da associação a este
público é uma forma de reter e aprofundar a relação;
Associações locais e temáticas – São
uma forma de divulgação das atividades de angariação de fundos, mas
também de Educação para a Cidadania Global, como forma de estabelecer parcerias, mas também de
dar a conhecer o trabalho da Solsef
nas diferentes áreas e de legitimar a
associação junto destes membros da
sociedade civil.
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CONTEÚDO E AÇÕES
ESTRATÉGICAS
Conforme os projetos, atividades e iniciativas em mãos, a Solsef deverá desenvolver ações e procurar corresponder ao
conteúdo estratégico que mais beneficie o público em questão, sem esquecer
os objetivos que devem sempre guiar
a comunicação externa. Assim sendo,
ficam registados alguns exemplos de
ações e conteúdos a perseguir, em
função dos públicos acima descritos.

Público Primário

*
*
»
»
»
»
»
»
»

*
*
»
»
»
»
»
»

*

Divulgação dos novos projetos de
Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento.
Ponto de situação dos atuais projetos
de Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento:
Testemunhos;
Histórias de vida;
Vídeos;
Fotografias;
Notícias;
Formações;
Avaliações.
Divulgação dos novos projetos de
Voluntariado Internacional para o
Desenvolvimento.
Ponto de situação dos projetos de
Voluntariado Internacional:
Testemunhos;
Fotografias de evolução;
Histórias de vida;
Vídeos;
Notícias;
Formações.
Novos projetos de Educação para a
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Cidadania Global (Convite à participação).

*
»
»
»
»
»

*

Ponto de situação dos projetos de
Educação para a Cidadania Global:
Fotografias;
Testemunhos;
Notícias;
Vídeos;
Avaliações.
Novas campanhas de angariação de
fundos:

» Divulgação de produtos e eventos;
» Convite a voluntários e participantes;
» Divulgação dos projetos apoiados.

*

Resultado das campanhas de angariação de fundos:

»
»
»
»
»
»

Divulgação dos valores;
Tradução dos valores em resultados;
Fotografias comprovativas;
Testemunhos;
Vídeos;
Agradecimento.

Sociedade Civil

*

Divulgação de projetos de Cooperação Internacional, Voluntariado
Internacional e Educação para a
Cidadania Global:

» Exemplos de projetos recentes com
sucesso;
» Divulgação de projetos por iniciar
que necessitam de participações;
» Testemunhos de benef iciários
nacionais e internacionais;
» Vídeos e fotografias de excelente
resolução.
Divulgação de Campanhas de Angariação de Fundos:

*

» Comunicação das campanhas mais
pertinentes para os públicos específicos;
» Associação dos fundos angariados a
conteúdos ricos do projeto apoiado
(fotografias, vídeos, histórias);
» Simplificação das campanhas.

Meios de Comunicação Social

*

Artigos de opinião/pessoais:

*

Artigos de referência:

*

Entrevistas:

*

Press release & kits

» Participação de especialistas do
meio da associação (formação,
experiência profissional ou voluntária) em temas como o desenvolvimento internacional, as
desigualdades mundiais, os direitos
das crianças, o impacto do voluntariado internacional, a igualdade
de género nos PALOP, entre outras
questões pertinentes para a Solsef e
para os meios de comunicação em
causa;
» Testemunhos de beneficiários ou
voluntários.

» Composição de artigos de investigação em que se contactam outros
especialistas, de outras organizações, meios e entidades acerca de
um tema pertinente.

» Sugestão de um projeto, campanha
de angariação de fundos ou tema
geral que seja interessante para o
meio de comunicação, a fim de a
Solsef participar com uma entrevista.

» Abordagem dos meios de comuni-
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cação com produtos de angariação
de fundos de forma original e com
uma explicação, frisando a disponibilidade para contactos posteriores;
» Envio de comunicados de imprensa
breves acerca de temas com valor-notícia para o meio de comunicação e que sejam também
pertinentes para a associação.

*

Divulgação de projetos e atividades
em território nacional:

» Para meios de comunicação portugueses, divulgação de iniciativas,
eventos e projetos de Educação
para a Cidadania Global em Portugal;
» Para meios de comunicação com
foco internacional, divulgação
de iniciativas, eventos e projetos de Educação para a Cidadania
Global em Portugal ou de cooperação internacional para o desenvolvimento que se prendam com a
cultura de outros países ou que se
desenvolvam noutros países.

Organizações

*

Partilha de projetos de Educação
para a Cidadania Global:

» Divulgação de atividades, eventos e
projetos de Educação para a Cidadania Global onde seja pertinente
o estabelecimento de uma parceria;
» Divulgação de atividades, eventos e
projetos de Educação para a Cidadania Global onde seja pertinente
o convite à participação.

*

Divulgação
workshops:

de

formações

» Convite à participação ativa;
» Convite à divulgação;
» Convite à parceria.
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e

*

Divulgação de presenças nos meios
de comunicação social acerca de
temas pertinentes:

» Convite à contribuição intelectual;
» Convite à divulgação interna.

*

Divulgação de campanhas de angariação de fundos:

» Atenção à divulgação específ ica
de produtos e/ou eventos que se
enquadrem na associação – quer
pela natureza do produto quer pela
natureza do projeto apoiado.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
Os canais a utilizar para a comunica-

ção externa dependerão sobretudo do
público a alcançar, mas também da
mensagem. Adicionalmente, poderá
veicular-se a mesma mensagem em
diferentes canais, desde que adaptando
o conteúdo ao tipo de plataforma, definindo-se assim os seguintes canais:

digital – para todos os que apresentam
uma relação próxima com a ONGD.

Público Primário

JORNAL “AÇÃO MISSIONÁRIA”

BOLETIM

Destinado à comunicação dos Missionários do Espírito Santo, este canal de
comunicação é uma forma privilegiada
de contactar a família espiritana próxima
e alargada, bem como os próprios públicos deste parceiro.

Editado uma vez por ano, no primeiro
trimestre, a fim de comunicar as atividades desenvolvidas pela associação no
ano anterior bem como os planos para
o ano seguinte, o Boletim é um material
de comunicação extremamente versátil
e para diferentes públicos.
O público primário é quem tem, regra
geral, acesso prioritário a este material, visto que o mesmo é enviado aos
sócios via correio, entregue aos voluntários e missionários que visitam a sede
da Solsef ou que participam em eventos
e atividades associativas, ou até enviado
propositadamente por email – versão

Uma ferramenta que permite legitimar
a ação da Solsef, conferir-lhe robustez e
relembrar da importância da participação de cada um na vida da associação.

É uma forma de contribuir para o
aumento da notoriedade da Solsef
junto de um público que, regra geral,
se encontra mais afastado das redes
sociais ou dos e-mails e cujo conhecimento da Solsef seria marcadamente
menos provável se não fosse este canal
de comunicação. Permite ainda conferir
robustez à associação pelo facto de ser
possível divulgar os projetos desenvolvidos, mas também é uma plataforma de
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utilidade para divulgar campanhas de
angariação de fundos, pela relação de
plena confiança entre o público que lê
esta publicação e a entidade que o edita.
E-MAIL
Uma plataforma de contacto direto a
cada um dos que seguem, acompanham e ajudam a Solsef, o e-mail é uma
plataforma de referência para transmitir novidades, notícias, testemunhos e
outras informações ao público primário.
O e-mail é uma ferramenta extremamente útil que necessita sempre de
uma gestão sábia e estudada, a f im
de ser possível segmentar a informação em função dos públicos, de forma
a que todos se mantenham atualizados e contactados com a associação
sem sentirem que a informação é em
demasia. Desta forma, apenas devem
ser comunicados para todos os contactos informações selecionadas como de
extrema importância. Caso contrário,
apenas deve ser enviada informação que
determinado público terá interesse em
ler, a fim de manter a Solsef relevante.

frequentemente, pode tornar-se cansativo e provocar desinteresse no público.
Devido à limitação de caracteres, deve
ser usado em conjunção com outros
canais que contenham mais informação
e deverá ser usado como nota, lembrete
ou teaser.
FACEBOOK
A plataforma onde a Solsef arrecada
mais seguidores, de todas as origens, é
também um canal de comunicação prioritário na relação com o público primário,
uma vez que são as pessoas que mais
interagem com as publicações, que
partilham as campanhas ou que deixam
comentários.
Nesse sentido, é crucial mostrar que a
associação aprecia, valoriza e agradece
o envolvimento com a causa, reforçando
a participação deste público. Em alguns
casos, pode também enviar-se links de
novas publicações a pessoas que sejam
já próximas da associação, por forma
a incentivar a leitura e partilha das
mesmas.

SMS
Igualmente um canal de comunicação
direta, o SMS deve ser usado apenas
esporadicamente. É compreendido o
sucesso desta plataforma, mas, se usado
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WHATSAPP
Se esta plataforma é o canal preferencial de comunicação dentro do público
interno da Solsef, também se revela

uma excelente aliada da comunicação
externa no caso do público primário
mais próximo à associação.
Canal a utilizar para divulgação de eventos, campanhas, fotografias ou vídeos
de projetos em primeira mão, de forma
exclusiva, para que a pessoa reconheça
ser prioritária na Solsef e seja possível
comunicar a relevância da sua participação na vida associativa.
É também uma forma de manter a
Solsef no top of mind do público mais
próximo.
NEWSLETTERS
Se há ferramentas e canais que aportam valor funcional, mas em que os
valores, a informalidade e a comunicação emotiva ficam para segundo plano,
as newsletters internas são uma forma
precisamente contrária de comunicar.
Do ponto de vista funcional, pode ser
uma forma menos direta de divulgar
iniciativas e eventos onde a associação
tenha como objetivo convidar voluntários. No entanto, a melhor forma de aproveitar as newsletters será a de construir
uma publicação que possa comunicar
os valores, as conquistas, as novidades e
as partilhas do dia-a-dia da Solsef.
Pelo facto de muitos projetos da ONGD
se realizarem fora do país, pode acontecer que o trabalho diário e os projetos
em si percam facilmente a relação e a
razão de contribuírem para um mundo
mais justo, especialmente junto de
voluntários ou parceiros mais pontuais e menos presentes. As newsletters
são uma forma de reorientar a ação de
todos para os valores e objetivos macro
da associação, bem como de reforçar o
sentido de pertença a uma organização
que permite que façam com que o Sol
nasça para todos.
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COMUNICAÇÃO PELOS CORREIOS
Em um canal de comunicação utilizado para o contacto, principalmente, com os sócios no que diz respeito da convocatória de assembleias e outras informações institucionais de
máxima relevância.

Sociedade civil
BOLETIM
O boletim é a ferramenta que deve sempre acompanhar a
Solsef em qualquer atividade, evento ou projeto desenvolvido
para o público, a fim de estabelecer desde logo uma ligação
entre a ação e o nome da Solsef junto dos recém-chegados.
Para além de aumentar a notoriedade, é também um modo
de comunicar os valores e a legitimidade da associação
ao demonstrar que a mesma vai mais além do que aquele
momento de contacto e abrange diferentes áreas, países e
projetos.
WEBSITE
A sede virtual da Solsef é onde qualquer pessoa da sociedade
civil procurará informações sobre a associação, quer sejam
institucionais, comerciais ou pontuais. Desse modo, o website
deve ser atualizado com a maior frequência, trabalhado e
estudado por forma a ser útil e relevante para o público que a
associação pretende alcançar.
Devido aos diferentes eixos de atuação da Solsef, bem como
dos diferentes públicos que poderão ter interesse na mesma,
é relevante que o website não descure nenhuma das áreas.
Da mesma forma, é relevante que se consiga prever a jornada
do visitante, com o intuito de guiar o mesmo desde a porta
de entrada até à saída que a associação pretenda promover
(por exemplo: inscrição num projeto de voluntariado, inscrição
como sócio ou download do boletim).
FACEBOOK
Como o próprio nome – rede social – indica, esta plataforma
é um canal onde a Solsef consegue alcançar públicos mais
diversos, pelo facto de ser possível a partilha das publicações
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em páginas e perfis múltiplos. Deste modo, embora a maioria das publicações deva ter em mente informar o público
primário, há sempre que reter o facto de que qualquer pessoa
poderá visualizar o conteúdo se o mesmo for difundido por
partilhas, menções e outras formas de multiplicar os públicos.
É também uma plataforma excelente para interação com
grupos informais e influenciadores que a Solsef identifique
como relevantes para os grupos sociais que pretende alcançar, conforme o tema em questão.
INSTAGRAM
Uma outra rede social onde a Solsef tem presença, o Instagram é um canal de comunicação que permite uma maior
intimidade e proximidade com os seguidores. Desse modo,
é relevante publicar conteúdo de forma frequente e atenta à
atualidade, de forma a manter a notoriedade e a legitimidade
da Solsef, bem como promover o conhecimento das atividades da associação e o sentido de pertença à mesma através
da exploração das funcionalidades instantâneas – stories –
desta plataforma.
Também o Instagram é um canal através do qual é possível estabelecer contacto com influenciadores de diferentes
meios.
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LINKEDIN
Neste canal a Solsef ganha sobretudo legitimidade, bem como
uma forte associação do nome da associação aos seus valores. É uma plataforma onde campanhas e notícias específicas
devem ser intercaladas com bastante marketing de conteúdo,
produzindo material relevante e interessante para os públicos
da sociedade civil acima listados.
Ao criar estes conteúdos – artigos de opinião, reflexões, testemunhos, comentários à atualidade, entre outros – aumenta-se o interesse do público em seguir a página, partilhar as
suas publicações e acompanhar os seus passos. É uma forma
digital de estabelecer autoridade para a Solsef nas suas áreas
– naquelas que sejam relevantes para os seus públicos.
FORMATOS FÍSICOS
De forma a aumentar a notoriedade da Solsef – e, em alguns
casos, de promover campanhas específicas de angariação de
fundos – os formatos físicos são uma plataforma a utilizar de
forma esporádica.
Com um custo considerável – outdoors, cartazes, MUPIs – são
um canal que tem um alcance interessante para públicos
que tenham pouco ou nenhum conhecimento da associação.
No entanto, devem ser sempre integrados numa campanha
maior e robusta, servindo de porta de entrada para a mesma.
Deste modo, os formatos físicos deverão deixar a curiosidade
para o transeunte visitar o site da Solsef e aí encontrar toda a
informação, de forma simples e relevante.

Meios de Comunicação Social
LINKEDIN
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Para além de ser uma boa plataforma
para a partilha de conteúdos próprios, o
LinkedIn é excelente para a Solsef estabelecer ligações com os meios de comunicação social.
Este canal permite identificar os jornalistas e redatores que escrevem sobre
os temas de interesse para a associação,
bem como desenvolver uma relação
digital com os mesmos – acompanhar as
suas partilhas, deixar comentários, indicar publicações da associação relacionadas com o tema, até o contacto direto.
WEBSITE
O website deve afirmar-se como a sede
virtual da Solsef também para o público
específ ico dos meios de comunicação social. Deverá haver um separador
específico para sala de imprensa, com
as presenças da associação nos OCS,
informações institucionais e incentivo
ao contacto.
Adicionalmente, as páginas que estejam relacionadas com temas, projetos
ou iniciativas que tenham sido comunicadas aos meios de comunicação social
devem estar especialmente bem escritas, atualizadas, claras e com materiais
gráficos relevantes.
E-MAIL
Pode ser usado como uma primeira
abordagem ou como um follow-up de
contactos nas redes sociais ou telefónicos, o e-mail para os meios de comunicação social é também uma forma de
enviar comunicados de imprensa.
Devido ao volume de mensagens que
este público recebe através desta plataforma, é imperativo manter os e-mails
simples e concisos quando se tratem
de comunicados. Se for uma forma de

desenvolver o contacto, deve ter-se em
atenção a personalização do conteúdo,
mencionando um artigo específico que
seja relevante ou uma publicação, por
exemplo.
O importante neste caso é diferenciar a
Solsef e mostrar que a associação tem
algo para partilhar que aporta valor.

Organizações
LINKEDIN
Tal como a Solsef, outras organizações
também estarão no LinkedIn – sejam
elas ONGD, associações artísticas, ou
outras. É uma plataforma de excelência para estabelecer conexões, cimentar
parcerias ou até dar início a novas relações organizacionais.
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Como no caso dos meios de comunicação, a Solsef deverá encontrar as organizações relevantes para a sua atividade
– ou associações que já foram relevantes
e com as quais não queira perder a relação – e acompanhar, incentivar e partilhar as suas publicações.

Também é uma forma de comunicar os
valores da associação ao mesmo tempo
que se estabelecem estes contactos,
podendo igualmente partilhar iniciativas semelhantes passadas – com
sucesso – que estejam públicas no perfil
da página.

Igualmente, preferencialmente depois
de um primeiro contacto mais subtil,
será uma plataforma também relevante
para entrar em contacto direto com
outras organizações.

E-MAIL

FACEBOOK
Neste canal de comunicação é possível
também desenvolver as relações organizacionais de forma digital – através
de menções, comentários, partilhas ou
reações às publicações.
Simultaneamente, é uma forma de legitimar a associação face a novas parcerias – uma vez que é possível explorar a
página da Solsef e confirmar as suas últimas atualizações – bem como de pesquisar associações similares, relevantes ou
específicas.
Efetivamente, o maior destaque do Facebook é precisamente a capacidade de
segmentar e encontrar quem pode ser
relevante para determinada área.
INSTAGRAM
Uma rede social mais descontraída e
informal, o Instagram tornou-se também
uma forma de networking digital. Deste
modo, além das publicações e das interações regulares na página própria da
Solsef, não deverá ser negligenciada a
importância de seguir e acompanhar
páginas de outras associações e inclusivamente de partilhar as suas atividades
se forem relevantes para a Solsef.
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A comunicação direta por excelência e
que deve seguir de comunicações anteriores. Tal como no caso dos meios de
comunicação social, os e-mails devem
ser personalizados e demonstrar como
é que a Solsef pode valorizar a organização contactada.
É também um canal a utilizar quando
já existe uma relação anterior com a
organização em causa, como forma
de manter o contacto, relembrar a
importância da sua contribuição para o
sucesso da Solsef e manter a boa relação
ou – se for relevante – lançar um novo
tema.

5. A GESTÃO DO PLANO
INSTITUCIONAL DE
COMUNICAÇÃO
O presente Plano Institucional de Comunicação entrará em vigor
após a sua aprovação pela Direção Social da Solsef, devendo ser
publicado no site oficial da instituição. Uma vez aprovado e publicado no site da instituição, será de aplicação imediata. Cabe à
Solsef garantir a difusão deste documento pelos seus Voluntários
e Sócios, bem como monitorizar o seu cumprimento.
O Plano de Institucional de Comunicação deverá ser revisto e
atualizado periodicamente sendo que, para tal, serão tidas em
consideração as sugestões e propostas dos colaboradores, sócios
e voluntários da Solsef, bem como os compromissos assumidos
pela Solsef em termos de estratégia de comunicação.
A Direção Social será responsável pela monitorização da aplicação do documento, estando empenhada em garantir a eficácia
do modelo definido e em atualizar o seu conteúdo com a frequência necessária para garantir que cumpre as questões comunicativas mais importantes para a Solsef.
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