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1.Introdução

As redes sociais permitem que exista uma maior
e melhor comunicação e colaboração entre as
pessoas. Serviços tão alargados como o Facebook
ou o Twitter, e tecnologias como os blogs, ou
os wikis, etc tornam nossas relações através de
internet bidirecionais, através de um processo de
comunicação mútua e não só informativa.
As ferramentas 2.0, as redes sociais, os blogs, o
microblogging, etc., compartilham esta caraterística:
o recetor da mensagem já não é um sujeito passivo
na comunicação. Participa no diálogo e é também
agora, criador de conteúdos, que enriquecem
a comunicação mediante a cooperação e a
colaboração.
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As redes sociais oferecem como principais
caraterísticas a Comunicação e a Colaboração
entre pessoas e a formação de Comunidades. A
Comunicação, é entendida como o processo pelo
qual as pessoas obtêm informação no seu meio
ambiente e a podem partilhar; A Colaboração ou
cooperação com outros e a Comunidade ou a
possibilidade de associar-se com outras pessoas ou
entidades com interesses ou objetivos comuns.
Desde o princípio que os cidadãos estão a
usar as redes sociais para se relacionar com os
seus familiares e amigos, partilhar passatempos
e interesses, expressar as suas inquietudes, etc.
As empresas também estão a utilizá-las para se
relacionarem com os clientes, melhorar os seus
produtos e serviços, fazer marketing e promoverse...

Agora é o momento para que as Administrações
Públicas, e especialmente as Câmaras Municipais,
como Administração mais próxima ao cidadão,
comecem a utilizar também estas ferramentas para
comunicar melhor, melhorar a relação com o cidadão
e aumentar a qualidade dos serviços públicos
oferecidos.
Também se deve fomentar que os funcionários
públicos utilizem esta poderosa ferramenta para
se relacionarem com outros profissionais do seu
setor, formar-se e informar-se, colaborar com outros
colegas...
Apresentamos este guia como uma primeira
orientação para nos aproximarmos de uma forma
prática ao uso que uma Câmara Municipal e os
funcionários públicos podem fazer das redes
sociais. Conheceremos algumas redes sociais como
o Facebook, o Twitter, o Youtube…, e daremos
exemplos concretos e práticos para os poder utilizar
nas Câmaras municipais e no trabalho diário dos
funcionários públicos da Administração Local.
Da Junta de Castela e Leão, também estamos
presentes nas redes sociais nomeadamente com
o projeto de Governo Aberto (http://www.jcyl.es/
web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284212027838/_/_/_ )
pretendemos, mediante o uso de Internet e as
redes sociais, que se possa introduzir na atuação
habitual das administrações medidas que fomentem
a transparência, para que os cidadãos, com a
informação suficiente, possam participar e colaborar
ativamente nas situações do seu governo.

Este guia desenvolve-se dentro do projeto Rede
Transdigital (Rede Transdigital www.redtransdigital.
eu). A Rede Transdigital é um projeto de colaboração
entre Administrações Públicas de Portugal e Espanha,
aprovado no âmbito do Programa de Cooperação
Transfronteiriça
Espanha-Portugal
2007-2013
(POCTEP), apoiado pela União Europeia e cofinanciado
por FEDER e POCTEP, cujo objetivo é aumentar e
melhorar os Serviços Públicos Digitais transfronteiriços
com base em alta tecnologia.
A Rede Transdigital
pretende,
com
este
guia, fomentar o uso das redes sociais e das
tecnologias 2.0 entre as Câmaras Municipais e as
Administrações de Castela e Leão, para aumentar a
qualidade dos serviços públicos e melhorar a relação
entre os cidadãos e as Administrações.
Este guia, também está alinhado com as atividades
da Rede de Municípios Digitais de Castela e Leão
(www.rmd.jcyl.es),

uma

iniciativa

do

Conselho

de

Fomento e Meio Ambiente da Junta de Castela e Leão,
enquadrada na Linha Estratégica “Municípios Digitais
de Castela e Leão” da Estratégia Regional para a
Sociedade Digital do Conhecimento (ERSDI) 20072013, que procura impulsionar os Serviços Públicos
dirigidos aos seus cidadãos, empresas e organizações,
utilizando

para

tal,

as

Novas

Tecnologias

da

Informação e de Comunicação. A RMD, na qual estão
integrados as principais Câmaras Municipais e todas
as Administrações Provinciais da região, coordena e
apoia projetos de Administração Eletrónica e Serviços
Públicos Digitais num enquadramento local.
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2. Ideias
para utilizar
as Redes
Sociais na
tua Câmara
Municipal

Neste capítulo vamos ver que redes sociais
existem e como as podemos usar na nossa Câmara
Municipal. Para começar, podemos dizer que
existem centenas de redes sociais e ferramentas
2.0 e há muitas formas diferentes de as classificar.
Uma forma possível, poderia ser a seguinte:
●● Redes sociais de
Google+, Tuenti, etc.

contactos:

●● Redes de microblogging:
Posterous, etc.

Facebook,

Twitter,

Tumblr,

2.1 Recomendações
gerais de uso para todas
as Redes Sociais

1.

Há uma série de considerações gerais que são
comuns a todas as redes sociais e que devemos de
ter em conta à hora de trabalhar nas redes sociais na
nossa Câmara Municipal:

Quando trabalhamos nas redes sociais há uma série de princípios que devemos
cumprir. Devemos ser imparciais, prudentes, transparentes, responsáveis e
constantes, e sobretudo, sinceros, humildes e honestos.

●● Redes sociais profissionais: Linkedin, Xing, etc
●● Redes de conteúdos: Youtube,
Slideshare, Issuu, Delicious, etc.

Flickr,

●● Wikis: Wikipedia, Wikispaces, etc.

2.

●● Blogs.
Neste guia vamos centrar-nos apenas nas
mais utilizadas. De qualquer forma, a maioria das
recomendações e usos que fazemos com essas
podem estender-se a todas as restantes.
Veremos duma forma prática, como podem
utilizar-se estas redes sociais a partir de uma Câmara
Municipal, tanto desde o ponto de vista institucional
como do uso que o pessoal pode fazer das mesmas
para melhorar o seu trabalho.

3.

Escuta ativa: Devemos atender e escutar o que se diz nas redes sociais sobre
a nossa Câmara Municipal. É importante não só ter presença nas redes 2.0, mas
também escutar o que os cidadãos comentam sobre o município, a Câmara,
os serviços disponibilizados, as incidências ocorridas..., como parte de um
mecanismo mais amplo de melhoria do serviço público ofrecido. Para além de
escutar, também devemos atuar. O que se diz nas redes sociais pode ser-nos de
grande utilidade para melhorar o serviço público e atender as necessidades dos
cidadãos do nosso município.

Nas redes sociais deve utilizar-se um tom de proximidade, portanto é
recomendável que utilize uma linguagem compreensível para os cidadãos.
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6.

Cada rede social é diferente e tem diferentes objetivos, pelo que devemos
conhecê-las adequadamente e atuar nas mesmas de forma diferenciada.Uma
vez que cada rede é diferente, pode chegar a ser contraproducente publicar
exatamente a mesma atualização nas diferentes redes, uma vez que pode
produzir uma atitude de repulsa nos usuários de uma determinada rede social.

7
.

Tente dar a todas as suas redes sociais uma imagem corporativa uniforme,
com os mesmos tipos de cores, logos, etc, e incluir os nomes de forma uniforme
para que os perfis descrevam adequadamente a Câmara municípal nas redes
sociais.

11

8.
É recomendável que os conteúdos digitais gerados pela Câmara Municipal
disponham duma licença de uso. Uma boa opção é utilizar as licenças do tipo
Creative Commons (CC). Há diferentes tipos de licenças CC, mas uma das mais
usadas pelas Administrações é a licença Creative Commons Reconhecimento
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es), que permite aos
usuários reutilizar (copiar, fazer obras derivadas, distribuir e comunicar) o
conteúdo sempre que se reconheça o autor da obra (a Câmara Municipal) e
não se faça uso comercial da mesma.

Não devemos permitir conteúdos ofensivos, ilegais ou não apropriados nas
redes sociais que gerimos. Por isso, é bastante recomendável publicar normas
de uso geral que todos os usuários devem cumprir para participar nas suas
redes sociais. Se como gestor de conteúdos se vê obrigado a eliminar algum
comentário por essa razão, sempre se poderá remeter às normas de uso. No
entanto, lembre-se que eliminar conteúdos ou bloquear pessoas nunca deve ser
a primeira opção. Em primeiro lugar trate de fazer chegar à razão a pessoa que
possa estar a criar problemas. Advirta-o de que não serão toleradas infrações
às normas de uso e, apenas se não tem outra opção, apaga ou bloqueia o
usuário, mas faça-o explicando as razões e dando a máxima transparência à
sua decisão.

Pode criar ligaçoes da página web da Câmara Municipal as redes sociais
nas quais se participe. Assim conseguirá dar uma imagen de oficialidade à
conta da rede social que está a usar.

O Facebook (www.facebook.com) é atualmente a
rede social mais popular, e ainda que nos centremos
nela, os usos e recomendações que daremos, podem
aplicar-se a outras redes sociais semelhantes, como
o Google+, com maior expressão ultimamente,
ou o Tuenti, semelhante ao Facebook, mas mais
orientada aos jovens e público espanhol.
O Facebook é uma plataforma para nos
comunicarmos e partilhar com usuários que
conhecemos desde informação, a fotos, vídeos e
logações. Os usuários também podem participar
nas comunidades que lhes interessem. O
Facebook também oferece a possibilidade de
enviar mensagens privadas permite criar eventos e
convidar outros usuários a participar neles.
Para um uso institucional do Facebook deve
criar-se uma Página Oficial da Instituição, que
lhe permitirá gerir uma estratégia de presença e
contacto com aquelas pessoas que gostam da sua
página. É importante que não confunda uma Página
com um perfil de usuário, dado que o Facebook não
permite que as Instituições, públicas ou privadas,
utilizem essa modalidade de usuário para criar um
perfil no Facebook.

2.2 Redes de contactos:

Facebook

Na sua página oficial não terá “amigos” senão
“pessoas que gostam da sua página” às quais não
poderá mandar mensagens privadas nem contactar
com outras utilidades que apenas estão disponíveis
para usuários não corporativos

Por outro lado, se o que deseja é iniciar um grupo
de colaboração com pessoas concretas para um
determinado fim e durante um período em concreto,
é recomendável que utilize um perfil de grupo.
Os grupos têm outro funcionamento ligeiramente
diferente e são fundamentalmente ambientes nos
quais as pessoas com os mesmos interesses se
reúnem para atingir um determinado objetivo.
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Se o Facebook
fosse um país
seria o terceiro
do mundo em
população, depois
de China.

O mural é o elemento principal do Facebook, no
qual se pode publicar toda a informação que se deseje.
A informação aparecerá apresentada por ordem
cronológica como se fosse um blog, aparecendo
também nos murais das pessoas que o seguem, que
poderão acrescentar comentários de qualquer tipo
às suas publicações. Também os seus seguidores
podem publicar informação no seu mural. Cabe à
pessoa encarregada da gestão do perfil da Câmara
Municipal no Facebook decidir que comentários ou
publicações alheias serão aprovadas, pois existe a
possibilidade de apagar aqueles conteúdos que se
deseje ou de responder aos comentários, perguntas
e sugestões dos mesmos.

13

Guia prático para o uso das Redes Sociais nas Câmaras Municipais

Que usos pode dar a Câmara Municipal ao Facebook?
●● Anunciar
eventos,
cursos,
exposições,
ativi¬dades culturais e desportivas, espetáculos, etc.
●● Publicar notícias de interesse local.
●● Avisar sobre o estado do tráfego: avisos sobre
cortes de estradas, aberturas de tráfego, etc

●● Aproveitar a informação que geram os próprios
cidadãos para enriquecer o mural do Facebook.
●● Realizar inquéritos aos cidadãos: permitem
fazer um estudo de mercado totalmente gratuito e
saber o que opinam os cidadãos em relação a um
determinado tema.
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●● Conhecer
as
opiniões
dos
cidadãos
sobre o serviço público prestado e proceder
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●● Difundir novos serviços municipais, incidências
em serviços públicos…
●● Atender a consultas que tenha o cidadão.
●● Conhecer os gostos e opiniões dos cidadãos.
●● Partilhar fotos e vídeos próprios ou de outros
cidadãos.

●● Trabalhar de forma colaborativa: Podem criarse grupos no Facebook de colaboração interna com
outros funcionários da mesma Câmara Municipal ou
de outras Administrações para partilhar experiências, desenvolver projetos conjuntos, etc.
●● Aceder e partilhar informação de interesse
comun com outros profissionais dos setores público
e privado (notícias, vídeos, logações, etc)..

●● Partilhar a previsão do tempo na localidade.
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Que usos pode dar um funcionário público ao Facebook?

Página oficial del Ayuntamiento de Zaragoza en Facebook
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Recomendamos:
Que deve fazer a minha Câmara Municipal no Facebook?
●● Difundir novos serviços municipais,
● ● Responda às perguntas dirigidas à
incidências em serviços públicos… Crie uma Câmara Municipal que se realizem no mural.
Página Oficial de “fans” da Câmara Municipal Fomente a participação dos cidadãos no mural,
para uso institucional.
através de inquéritos, perguntas abertas, etc.
●● Crie um grupo no Facebook para uma
● ● Defina normas claras de uso do mural no
campanha específica da Câmara ou para
perfil da Câmara Municipal.
um grupo de colaboração entre funcionários
públicos.
16

● ● Faça
um
seguimento
da
sua
●● Crie eventos para atos, conferências,
repercussão, seguidores e efeito das
inaugurações… Todos os convidados por sua
publicações mediante relatórios e estatísticas
vez podem acrescentar comentários ou fazer
do Facebook.
perguntas através do mural do evento.

Nãovrecomendamos::
O que NÃO deve fazer a minha Câmara Municipal no Facebook?
● ● Criar e usar um perfil pessoal para fazer
um uso institucional. Como comentámos
anteriormente, será melhor criar uma Página
Oficial.

● ● Converter o mural do Facebook
num monólogo da Câmara Municipal. Pelo
contrário, procuremos interatuar com o
cidadão, responder às suas questões, oferecer

um serviço mais personalizado, etc

● ● Publicar conteúdos sobre os quais não
se tem os direitos de autor.
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2.3 Redes de microblogging:

Twitter

O Twitter (www.twitter.com) é um serviço gratuito
de microblogging que permite aos seus usuários
enviar pequenas entradas baseadas em texto,
denominadas “tweets” ou “tuits”, com uma extensão
máxima de 140 caracteres. Existem mais serviços
de microblogging, mas o Twitter é o mais popular.
Atualmente tem um grande crescimento e, de certa
forma está a ganhar terreno ao Facebook como rede
social de referência, ainda que as possibilidades
que oferece sejam muito diferentes.

Followers ou Seguidores: São os usuários que
seguem as nossas publicações.

A principal característica desta rede é a rapidez
da comunicação e a capacidade para que uma
mensagem se estenda rapidamente entre os
usuários. Isto brinda a possibilidade de chegar
a muitas pessoas, assim como conseque uma
grande difusão das suas mensagens. Uma parte
deste dinamismo deve-se ao facto de ser uma
rede muito utilizada a partir dos telemóveis dos
usuários, permitindo que possam aceder à mesma
em qualquer momento e de qualquer parte. Neste
sentido, utilizaremos esta rede como uma janela de
informação aos cidadãos em tempo real.

Hashtags: São as etiquetas que agrupam
um tema específico para o qual se utiliza o
simbolo # antes duma palavra, como por exemplo
#servicioresiduosvalladolid.

Para uma gestão mais potente do Twitter, é
aconselhável trabalhar a partir de um computador,
uma vez que existem aplicações como o Tweetdeck
ou Hootsuite, que permitem agrupar num único
programa os diferentes perfis que a Câmara
Municipal tenha em diferentes redes sociais, assim
como diferentes contas numa mesma rede social.
Alguns términos que se utilizam no Twitter:
Tweet ou Tuit: É a mensagem que enviamos ou
recebemos.

Following: São os usuários cujas publicações
seguimos.
Retweets: São aquelas publicações que são
partilhadas por outros usuários citando a fonte
original da publicação. Esta funcionalidade
permite que um conteúdo publicado seja difundido
rapidamente entre muitas contas de Twitter.

Listas: Trata-se de uma utilidade à disposição do
usuário para agrupar os diferentes tipos de usuários
com os que está em contacto por intermédio desta
rede. Deste modo pode agrupá-los da forma que
seja mais cómoda para organizar a informação que
lhe chega através do Twitter.
Timeline: É a página na qual estão representadas
por ordem cronológica todas as publicações dos
usuários que você acompanha.
DM (Direct Message): São as mensagens diretas
que pode enviar aos seus seguidores de modo a
que não apareçam como publicações visíveis para
todos eles.
Trending Topic: Aqueles temas dos quais mais
se fala num momento em concreto. Normalmente
estão representados por hashtags.
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● ● Obter informação sobre o que dizem da
minha Câmara Municipal e atendê-la no caso de ser
necessário.

Que usos pode dar a Câmara Municipal ao Twitter?
Os usos que se podem dar ao Twitter aproveitam
a rapidez que este oferece, podendo chegar ao
cidadão em tempo real

●● Informar em tempo real incidências
município (cortes de tráfico, acidentes, etc).

● ● Fazer a difusão de eventos e noticias
de interesse no município, de forma imediata,
aproveitando a possibilidades de que outros usuários
façam o retuit dos conteúdos publicados.

públicos de transporte.

no

● ● Mediante o uso de listas de Twitter onde se
incluam outra contas, podemos estar informados
dos principais temas de conversação do momento,
das atividades realizadas noutras cidades próximas,
outras contas de Twitter de interesse, etc.

●● Informar sobre o estado atual dos serviços

●● Fazer recomendações para o dia de hoje, para
a semana, etc.

● ● Promover a imagem turística e cultural da
minha Câmara Municipal. Por exemplo, a Câmara
Municipal de Segóvia responde a muitas gestões de
turistas que querem visitar a cidade, fazendo-lhes
recomendações, etc.

Canal de Twitter del Ayuntamiento de Segovia

● ● Narrar um evento que esteja a suceder
nesse momento no município: uma conferência ou
congresso, uma jornada, uma entrevista coletiva,
etc.
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● ● Resumir as decisões aprovadas
assembleia da Câmara Municipal.

● ● Conectar com pessoas de
no município (artistas, escritores,
empresários…)..

pela

● ● Pedir sugestões aos cidadãos sobre um tema
de interesse para a Câmara Municipal.
● ● Responder às perguntas dos cidadãos
relacionadas com a gestão do seu município. Por
exemplo, o serviço de Twitter de atenção ao cidadão
da cidade de São Francisco, responde a gestões dos
cidadãos e designa-lhes um número de entrada que
lhes permite conhecer o estado da sua gestão.
Twitter de la ciudad de San Francisco

Twitter de la ciudad de SF311

interesse
politicos,
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Que usos pode dar o funcionário público ao Twitter?

O que deve fazer a minha Câmara Municipal no Twitter?

● ● Informar-se

sobre notícias, eventos e
conteúdos de interesse na sua área profissional que
sejam publicados através do Twitter. O buscador
do Twitter é uma ferramenta muito poderosa para
encontrar este tipo de conteúdos.

● ● Complete a informação do Twitter sobre o
nome de usuário, a foto e a informação de perfil.
Inclua uma ligação ao sítio web, blog ou perfil de
Facebook da Câmara Municipal. A informação de
perfil deve recolher as palavras chave pelas quais as
pessoas possam procurar a nossa conta. Aqui pode
colocar também o horário de atendimento ao cidadão
através do Twitter.

● ● Seguir os especialistas do seu ramo
profissional que estão no Twitter, é uma boa forma
de informar-se e formar-se. Também se ordena
as contas de Twitter em listas, terá um acesso
mais simplificado e organizado dos tuits por áreas
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Recomendamos:

●● Comentar e debater questões e problemas
comuns com profissionais do seu setor.

●● Fazer networking com outros profissionais.
●● Conectar com pessoas às quais se transmite
o que a minha Câmara Municipal está a fazer ou tem
previsto desenvolver.

● ● Tome como exemplo contas de Câmaras
Municipais que sejam referência no Twitter, como
@segovia_es, e observe como o utilizam, como
respondem aos cidadãos, que tipo de informação
publicam... Será de muita utilidade para colocar em
marcha a conta da sua Câmara Municipal.
● ● Utilize o buscador de Twitter para encontrar
pessoas do seu município a seguir.
● ● Use hashtags para abrir canais específicos
de comunicação. Por exemplo, os hashtag #zamora
#trafico, para abrir un canal no qual se comuniquem
as incidências de tráfego na cidade de Zamora.
● ● Crie listas de pessoas que lhe interesse
seguir (meios de comunicação, empregados,
empresas…). Isto permitir-lhe á uma gestão mais
simples. Em http://public.tclab.es/2011/03/04/listas-twitter-paraayuntamientos/ dão-se ideias muito boas sobre como
usar as listas de Twitter nas Câmaras Municipais.

● ● Tuiteie de forma regular. A continuidade é muito
importante no Twitter, em caso contrário, os usuários
podem abandonar a sua conta por falta de interesse.
● ● Quando se dirija a alquém em concreto, faça-o
antepondo na mensagem @ e em seguida o perfil do
usuário ao que se dirige. Desta forma saberá que lhe
enviou uma mensagem.
● ● Dê sempre crédito à fonte dos seus tuits,
mediante um retweet (RT) ou com a expressão “via
@perfil”, que indica que a informação provém dessa
conta de Twitter.
● ● Nas sextas-feiras, os usuários de Twitter
costumam fazer FollowFridays. Isto consiste em fazer
uma menção especial aos usuários de Twitter que
são interessantes e recomendar às pessoas a seguir.
Faz-se enviando um tuit com as contas de Twitter que
queira promover e acrescentando o hashtag #FF. Por
exemplo:
@redtransdigital: “Fazemos #FF a @timepyme e
@orsicyl”
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Não recomendamos:
O que NÃO deve fazer a minha Câmara Municipal no Twitter?
● ● Não se deve de procurar seguidores a todo
o custo. O esforço por procurar seguidores custe
o que custar, pode considerar-se como spam e
teremos assim o efeito contrário.

●● Não publique tuits de outros usuários como se
fossem próprios.

● ● Evite fazer spam no Twitter, por exemplo,
inundando a conta com tuits repetidos ou demasiado
frequentes.
24
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Atualmente, o Linkedin (www.linkedin.com) é a rede
social profissional de referência. É uma plataforma
dirigida a conseguir relações profissionais
(networking) e a captação de talentos para as
empresas. O Linkedin evoluiu muito e já não é
simplesmente um lugar onde se pode mostrar um
curriculum. Nela podemos encontrar conteúdos do
nosso interesse, a opção de poder participar em
grupos verticais, etc…
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2.4 Redes profissionais:

Linkedin

De forma semelhante ao Facebook, outro dos
recursos que nos oferece esta rede social é o de
criar “Grupos”, uma forma de nos aproximarmos aos
cidadãos e poder debater sobre os seus interesses e
preocupações, talvez desde um ponto de vista mais
profissional. Face às redes sociais mais populares,
o Linkedin posicionou-se fortemente como uma
“ferramenta de trabalho” séria, uma rede cheia de
peritos que nos podem ajudar a resolver dúvidas.
Definitivamente, podemos resumir que o Linkedin é
um bom recurso para aumentar a produtividade.
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Um outro recurso que esta rede social oferece
é o de poder criar uma página de empresa, e os
usuários tenham um perfil pessoal em Linkedin a
possam seguir e estar a par das suas atualizações.
Com uma página da nossa Câmara Municipal,
podemos mostrar um perfil geral, a lista de
empregados que estão presentes nesta rede,
estatísticas, ofertas laborais e os serviços que
oferece a organização.

Linkedin del Ayuntamiento de Cartagena

O Linkedin não é a única rede social profissional,
existem outras como o Xing (11 milhões de usuários)
e Viadeo (40 milhões de usuários) que podem ser
alternativas ou complementos ao Linkedin.

Guia prático para o uso das Redes Sociais nas Câmaras Municipais

pode
dar o público
funcionário
¿QuéQue
usos leusos
puede dar
el empleado
a Linkedin? público
● ● Encontrar recursos de empresas que deem
soluções às Câmaras Municipais.
● ● Favorecer o networking da nossa Câmara
Municipal: Encontrar contactos de que possa
necessitar num determinado momento,
quer
sejam
profissionais, quer sejam forcenedores,
distribuidores, etc.
● ● Contactar com outros agentes públicos e
empresas relacionados com o seu setor profissional.
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●●
Criar ou participar em grupos de debate
sobre interesses profissionais.
●●
Criar eventos e difundi-los para que exista
a máxima participação dos cidadãos.

ao Linkedin?

Recomendamos:
Que deve fazer a minha Câmara Municipal no Linkedin?
●● Crie e dinamize debates nos grupos de
interesse.
●● Organize eventos tanto em lugares físicos
como online.
●● Tenha atualizada a lista de produtos ou
serviços que oferece a Câmara Municipal aos
cidadãos.
●● Use
Empresa”,
põem nos
com a sua

palavras chave na “Descrição da
isto é, aquelas palavras que os usuários
buscadores e que estejam relacionadas
Câmara Municipal.

●● Mostre a localização da sede no Google Maps.
Ao introduzir a direção postal, aparece o mapa de
Google Maps para que os usuários possam localizar
geograficamente.
●● Analise as estatísticas que proporciona esta
rede no que respeita ao aumento de seguidores,
experiência que vão adquirindo os empregados e
a comparação que se produz no que concerne à
média do setor.
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●● Situe o botão interativo de “Seguir no Linkedin”
na web ou blog da Câmara Municipal para conseguir
mais seguidores.
●● Encoraje os empregados a colocar conteúdos
interessantes sobre a organização. Também é
recomendável que os empregados da Câmara
Municipal tenham um perfil no Linkedin.
●●
Tenha atualizada a secção “Noticias”, na
qual aparecem vínculos a novidades da sua Câmara
Municipal encontradas no Linkedin fora desta rede.
Linkedin del Ayuntamiento de Gijón

Guia prático para o uso das Redes Sociais nas Câmaras Municipais

Não recomendamos:

O que NÃO deve fazer a minha Câmara Municipal no Linkedin?

●● Tal como no Facebook, a Câmara Municipal
deve criar uma página oficial. Não crie um usuário
no Linkedin quando o que necessita é uma página
para a Câmara Municipal.

● ● Se abre um debate é porque lhe interessa
dar informação e receber opiniões. Não descuide
as conversas e responda a todos os comentários,
ainda que seja só para agradecer.

●● Não ter incorporados os perfis profissionais
dos seus empregados.

30
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As Câmaras Municipais também podem
servir-se de diferentes redes para partilhar
conteúdos e aproveitar conteúdos publicados
por outras pessoas. Nesta secção vamos expor
algumas das mais utilizadas para partilhar
vídeos, fotos, apresentações e publicações, e
veremos como podemos utilizá-las.
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2.5 Redes de conteúdos:

YouTube, Flickr, Slideshare y Delicous

2.5.1 Partilhar videos: YouTube e Vimeo
Como sabemos, o YouTube (www.youtube.com) é
uma plataforma web na qual se pode colocar vídeos
para que sejam vistos pelos usuários que visitam
a página. Existem outros espaços para partilhar
vídeos para além do popular YouTube. O que mais
está a ganhar express ão é o Vimeo (www.vimeo.com)
que tem uma aparência mais profissional. Por outro
lado, para efeitos práticos, o Youtube tem muitas
mais visitas, o que faz com que seja mais fácil para
os cidadãos encontrarem os nossos vídeos.
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Que usos pode dar a Câmara
Municipal ao YouTube?
●● Dar a conhecer o trabalho da minha Câmara Municipal: explicar de forma visual as diferentes áreas de trabalho da Câmara e quem
as desenvolve.
●● Publicar
Câmara.

vídeos

das

assembleias

da

●● Colocar vídeos nos-quais se resolvam
perguntas frequentes dos cidadãos.
●● Vídeos que resumam exposições, eventos
culturais e desportivos, etc
34

●● Vídeos turísticos do municipio e da zona.
●● Fazer difusão de vídeos oficiais dirigidos
aos meios de comunicação.

Que usos pode dar o funcionário
público ao YouTube?
●● Aprender com a grande quantidade de
vídeos formativos e tutoriais que existem no
Youtube.
● ● Pôr vídeos relacionados com a sua atividade na organização que possam ser de
utilidade para os seus companheiros ou outros profissionais.
● ● Seguir canais de vídeo relacionados
com a atividade profissional que desempenha.
● ● Incrustar os vídeos postos no canal
noutras redes sociais como o Facebook ou o
blog pessoal..

Recomendamos:

O que deve fazer a minha Câmara Municipal no YouTube?

● ● Crie um canal no YouTube para a sua Câmara

● ● É recomendável que ao longo de todo o vídeo

Municipal. A partir de aqui, pode criar listas de

apareça de forma discreta, sem ter obstáculos para ver

reprodução organizando por temáticas os vídeos que

o vídeo, o logotipo e imagem corporativa da Câmara

coloque.

Municipal.

● ● Inclua nas suas listas de reprodução vídeos
de outros usuários que estejam relacionados com as
temáticas da Câmara Municipal e da cidade.

● ● A duração dos vídeos que se coloque não
deveria exceder os cinco minutos e a duração ótima
encontra-se entre um e dois minutos.

● ● Coloque um título que descreva adequadamente
os vídeos que publica.

● ● Inclua uma descrição mais detalhada do
conteúdo.

● ● Acrescente três ou quatro palavras-chave,
relacionadas com o vídeo que sejam orientadoras para
a procura de conteúdos por parte dos usuários.

● ● Veja o quia ‘YouTube Creator Playbook’ (https://
docs.google.com/present/view?id=dgd69vh3_0fnmsf5gk)

(em

inglês) que ajuda a conseguir o máximo proveito das
novas funcionalidades do YouTube.

Não recomendamos:

●● Recriações virtuais e tours visuais de
monumentos e lugares de interesse históricoartístico.

O que NÃO deve de fazer a minha Câmara Municipal quando esteja no YouTube?
●● Não coloque vídeos que não sejam da sua

criatividade são os de mais êxito, mas, lembre-se

outros usuários no seu canal.

sempre que a imagem corporativa da sua Câmara

● ● Não é necessário que todos os vídeos que
publique tenham uma produção profissional. Pode
colocar vídeos simples e diretos que não requeiram
Canal YouTube del Ayto. de Fuenlabrada.

● ● Os vídeos com certo tom de humor ou de

propriedade. No entanto, pode referenciar vídeos de

uma grande preparação técnica.

Municipal não deve ser afetada.

● ● Não ter obsessão com a “viralidade” (efeito de
contágio que autopromove um conteúdo na rede) dos
vídeos. Pelo contrário, tente que os conteúdos sejam
interessantes e úteis para os cidadãos.
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O Flickr (www.flickr.com) é a rede que mais se utiliza
para alojar, ordenar, procurar e partilhar fotografias
na Internet.
Graças ao Flickr podemos criar um catálogo de
fotografias. Estas fotografias podem logo publicarse nos perfis que tem a sua Câmara Municipal nas
redes sociais. Ainda assim, estas fotografias podem
aparecer nas procuras de outros usuários graças
às etiquetas com palavras-chave com as quais as
publique na rede.
Há muitas áreas da Câmara Municipal que
podem beneficiar do Flickr, especialmente aquelas
que desenvolvam projetos que suponham a criação
ou utilização de conteúdos fotográficos. O conteúdo
que for partilhado pode ser criado internamente
(fotografias de atos oficiais), pode ser conteúdo que
já possua ou colecione (fotografias históricas, por
exemplo) ou pode ser conteúdo adquirido a terceiras
pessoas.

2.5.2 Partilhar fotografias e
imagens:

Flickr

Que usos pode dar a Câmara
Municipal ao Flickr?
● ● Pode utilizar-se como repositório de imagens:
Armazenamos as imagens na internet de modo a
estarem disponíveis a qualquer momento.
● ● Partilhar fotografias com os cidadãos do
nosso município e que estes as possam etiquetar
ou comentar
● ● Tornar disponíveis fotografias oficiais com
alta qualidade para a publicação pelos meios de
comunicação

● ● Lançar campanhas e concursos. Por exemplo,
convidando os cidadãos a partilhar fotos em grupos
de Flickr sobre monumentos da cidade.

● ● Completar as coleções existentes de imagens
de que dispõe a Câmara, por exemplo, fotografias
históricas, com outras fotografias que possam ser
colocadas pelos cidadãos.
● ● Arranjar e utilizar imagens e fotografias de
outros usuários que estejam publicadas e que sejam
de livre distribuição. A Câmara Municipal pode
utilizar estas imagens como recursos para a sua
página web, relatórios, estudos, apresentações e
publicações.
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Recomendamos:

Não recomendamos:

O que deve fazer a minha Câmara Municipal quando no Flickr?
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● ● Organize as suas fotografias em sets e
coleções. Um set é um conjunto de fotos que estão
rela¬cionadas com um evento ou temática. As
imagens podem colocar-se em diferentes sets. As
coleções são agrupações de sets.

●● Configure adequadamente as opções de
privacidade e licenças para controlar quem pode
descarregar as fotos, quem pode partilhá-las, se
podem realizar-se comentários sobre as mesmas,
etc.

● ● Respeite sempre os direitos de autor. Isto
quer dizer: não roube fotografias que outras
pessoas tenham partilhado para fazê-las passar
por suas. Se gostar de alguma imagem de outro
usuário, pode marcá-la como Favorita.

●● É recomendável permitir aos usuários que
façam comentários.

O que NÃO deve fazer a minha Câmara Municipal utilizando o Flickr?
● ● Logicamente, não devem pôr-se imagens que
possam ser ilegais ou ofensivas.

● ● Todas as fotos do Flickr têm uma descrição de
direitos de propriedade. Não devem utilizar-se fotos
com direitos reservados. Por outra parte, pode usar
a ligação “Solicitar licença” no caso de que duvide
do copyright.

●● Pode inscrever-se em grupos já formados do
Flickr para contribuir com as próprias fotografias e
imagens.
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● ● Respeite a privacidade das pessoas nas
imagens que vá partilhar.
Ayuntamientos de La Rioja en Flickr

●● É

importante completar a informação
associada às imagens: títulos, descrição e
etiquetas.

● ● Pode ser útil para algumas fotografias
acrescentar informação da posição geográfica.
Desta maneira, os cidadãos poderão localizar
no mapa o lugar onde se encontra o conteúdo da
imagem.
● ● Deve fazer-se um uso razoável do Flickr: Se
tem 30 fotos dum ato oficial, é conveniente publicar
apenas as 5 melhores.

Ayuntamiento de Puertollano en Flickr

O Slideshare (www.slideshare.com) é um espaço
gratuito no qual pode colocar apresentações de
diapositivos em formato Powerpoint, OpenOffice
ou PDF preferencialmente, para que os demais
usuários possam vê-las.
Tem uma função auxiliar como armazém de
apresentações para publicar noutras redes a partir
das quais as pretende difundir, ainda que, cada vez
mais usuários o utilizam como fonte primária de
informação sobre um tema.
Os usuários podem marcar como favorita uma
apresentação, podem comentá-la, descarregá-la,
incrustá-la nas suas redes sociais ou difundi-la por
correio eletrónico.
Ainda que muito semelhante o Scribd (www.
scribd.com) é visualmente elegante e útil quando o
documento de texto a subir se aproxima mais ao
formato do Word que ao de PowertPoint. No entanto,
se o que queremos é realizar a apresentação online
com um estilo visual poderoso e elegante, uma
opção muito interessante, é usar o Prezi (www.prezi.
com).

2.5.3 Partilhar apresentações:

Slideshare

Outra alternativa é Issuu (www.issuu.com), uma
rede que permite a publicação digital de conteúdos
em diferentes formatos como revistas ou livros a
partir dum documento em formato PDF, de maneira
que possam ser consultados pelos usuários como
se trata-se duma cuidada edição em papel sem que
estes tenham que descarregar o conteúdo no seu
computador.
Deste modo pode dotar duma aparência atrativa
os materiais que deseje difundir na Internet.
Com Issuu também pode etiquetar os seus
documentos e receber comentários dos leitores, o
que faz que esta ferramenta seja interativa.
Para além disto, pode inserir imagens de
apresentação dos documentos que edite na página
web ou o Blog da sua Câmara Municipal.
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Que usos pode dar a Câmara
Municipal ao Slideshare?

Que usos pode dar um funcionário
público ao Slideshare?

●● Repositório de apresentações públicas
sobre diversas temáticas.

●● Aprender com as apresentações postas por

●● Partilhar apresentações realizadas na
Câmara Municipal ou em eventos nos quais
participe.

outras pessoas, administrações ou empresas.

●● Partilhar apresentações com os cidadãos ou
com outros membros da Câmara Municipal.
●● Partilhar ideias com outros membros afins
da comunidade de Slideshare.
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Presentación compartida en Slideshare

Idêntico aos marcadores que guardamos no
navegador-de internet, o Delicious (www.delicious.
com) permite-nos arquivar as nossas páginas
favoritas na rede, para que possamos aceder
às mesmas desde qualquer lugar conectado à
internet. Para além disso, estes favoritos poderão
ser partilhados com qualquer pessoa que tenha
os nossos mesmos interesses. É por isso que o
Delicious é apelidado de “Marcador Social”.
O Delicious dá-nos a possibilidade de guardar
nossas ligações e sítios da web favoritos tanto de
forma privada como pública e que sejam visíveis
para outros usuários desta rede social. Também
poderemos categorizar as nossas páginas favoritas,
graças às etiquetas (tags: palavras chave ou
descritores de conteúdo) para que sejam mais

2.5.4 Repositório de marcadores:

Delicious
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Para poder marcar como favoritos é necessário
criar uma conta na mencionada rede social e instalar
a extensão que encontramos na web do Delicious.
Com isso poderemos etiquetar ditos enlaces com
palavras chave. É recomendável etiquetar do geral
ao mais específico.
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Que usos pode dar a Câmara
Municipal ao Delicious?
●● Construir um repositório de recursos na

Internet, para fácil consulta por parte de qualquer
cidadão ou funcionário do Município.

●● Aproveitar o talento coletivo dos trabalhadores

públicos recolhendo as ligações de interesse para
realizar o seu trabalho.
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●● Se dispomos de diferentes recursos na web
da Câmara Municipal (portal, blog, redes, etc…)
podemos juntá-los num só lugar em Delicious com
tags adequados para que qualquer usuário dos
serviços web da Câmara Municipal os encontre
reunidos num mesmo lugar.
●● Enlaçar os artigos escritos noutras webs e
blogs sobre a Câmara Municipal.

Perfil de Ciudad de Alicante en Delicious

Que usos pode dar o
funcionário público a Delicious?
●● Criar e partilhar uma lista de ligações
produtivas para ele ou para outros empregados

●● Partilhar as ligações de interesse publicados na web da Câmara Municipal no blog.

Recomendamos:
O que deve fazer a minha Câmara Municipal no Delicious
●● Realize várias listas de ligações por temáticas.

●● Crie ligações favoritas privadas para os
empregados e pessoal da Câmara Municipal e
outros públicos para ser partilhados com todos os
cidadãos.

●● Para tenha pressa para etiquetar corretamente
cada ligação que queira incluir.

●● Marque e coloque como favoritos ligações
a publicações que façam referência a eventos
realizados pela Câmara Municipal.

●● Convide os usuários a partilhar as etiquetas
e os marcadores para fazer uma maior difusão dos
serviços da Câmara Municipal.

●● Seja seletivo com as ligações que queira
publicar, não use indiscriminadamente Delicious
para por tudo aquilo que encontra.

47

Um blog é uma publicação online na qual se
publicam conteúdos de forma periódica, que são
apresentados por ordem cronológica aos leitores,
encontrando-se em primeiro lugar a publicação mais
recente.
Uma das principais vantagens do Blog contrapondo outras formas de edição web, é a possibilidade
de obter um design muito semelhante ao que elaboraria um profissional de webdesign sem a necessidade dum nível de especialização tão alto, uma vez
que dispomos de modelos a partir dos quais se pode
fazer o Blog da sua Câmara Municipal. No entanto, o Blog não substitui a página web, uma vez que
esta, tem um perfil mais corporativo e o Blog um uso
mais pessoal, comunicativo e interativo.

Os B
lo
receb gs
e
posic m bons
ionam
en
no Go
ogle, tos
a
ser a
tualiz o
com f
a
requê dos
ncia.

Existem diversas plataformas que oferecem a
possibilidade de fazer um Blog gratuito para a sua
Câmara Municipal, como o Wordpress (www.wordpress.
com) ouo Blogger (www.blogger.com). O Wordpress
pode ser instalado também em servidores da própria
Câmara Municipal.
Um blog é uma ferramenta de fidelização dos
leitores que seguem as publicações da sua Câmara
Municipal. Permite centrar toda a sua atividade
comunicativa em redes sociais integrando no
mesmo acesso ao perfil do Facebook, do Twitter, do
Slideshare, etc. da sua Câmara Municipal.

2.6 Blogs:

WordPress e Blogger
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Blog de “La Mata de Curueño“

Por último, um bom blog, serve como ferramenta
para conseguir um melhor posicionamento orgânico
nos principais motores de busca de internet.
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Que usos pode dar uma Câmara Municipal a um blog?
● ● Criar um blog genérico para a Câmara,
descrevendo as atividades, eventos, atos culturais,
etc, que se organizem.
● ● Manter um blog para uma iniciativa ou projeto
especialmente interessantecom o qual queiramos
comunicar ou interatuar diretamente com os
beneficiários do programa.
● ● O presidente da Câmara, como refêrencia da
Câmara Municipal, ou os edis podem ter o seu blog
pessoal no qual expressam as suas opiniões.
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● ● Manter um blog da biblioteca ou dos
museus municipais. Estes centros contêm
muitos recursos digitais interessantes e
organizam eventos, cursos, exposições que
podem ser difundidos através dum blog.

Que usos pode dar um
funcionário público a um blog?
● ● Formar-se a partir dos blogs de outros
empregados públicos ou empresas especializadas.
●●
Partilhar
ideias
e
conhecimentos
com outros membros afins da comunidade e
usuários da blogosfera que partilhem as mesmas
inquietudes.
Em
http://eadmin.wikispaces.com/
Qui%C3%A9n+es+qui%C3%A9n poderás encontrar uma
lista bastante completa de blogs de empregados
da Administração em Espanha com os quais se
pode partilhar opiniões e ideias.
● ● Partilhar informação relevante com outros
membros da organização

Recomendamos:
O que deve fazer a minha Câmara Municipal quando utiliza um blog?
●● Adquira um nome de domínio próprio para o
blog da sua Câmara Municipal preferencialmente
com o domínio “.pt”. Na página www.dominios.pt
pode ver os nomes de domínio que estão livres.
Também se pode incluir dentro do domínio que já
possua a própria Câmara Municipal, por exemplo,
http://blog.camaramunicipal.pt.
●● Utilize licenças de conteúdos Creative
Commons para que os seus leitores possam difundir
os conteúdos que publica.
●● Ofereça um conteúdo atrativo com imagens e
vídeos e não só texto.
●● Mantenha os conteúdos organizados por
etiquetas para que sejam ordenados e facilitem a
procura de informação por parte dos leitores.
●● Permita os comentários às publicações do
blog para receber retro alimentação das suas
publicações e mostrar que a Câmara está aberta às
opiniões dos cidadãos.

Blog del Ayuntamiento de Belalcazar

Blog de la Junta de Castilla y León

●● Se o blog não é pessoal, pode ser boa
ideia que quem gera os conteúdos no blog sejam
várias pessoas. Assim terá maior variedade nos
conteúdos.

●● Não se esqueça de exercer como moderador
dos comentários nas publicações. Para tal,
estabeleça normas de uso claras, mas não se
mostre especialmente autoritário.
●● Evite usar uma linguagem complicada e
exponha as coisas com clareza e simplicidade.
●● Tente ser constante nas publicações do blog:
pelo menos duas publicações semanais e não mais
de uma diária, é .aconselhado.
●● Evite a redação
tipografias simples.

em

maiúsculas

e

use

●● O texto deve ser de leitura fácil, numa só
coluna, fonte de tamanho doze com títulos em
maiúsculas, e textos não demasiado extensos.
●● Ligações com conteúdos de interesse através
dos menus laterais ou widgets (web corporativas,
informação de utilidade, enlaces, etc...)
●● Aproveite os conteúdos de outras redes
sociais para alimentar o Blog (Slideshare, Twitter,
Flickr, etc…).
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Não recomendamos:
O que NÃO deve fazer a minha Câmara Municipal num blog?
● ● Copiar conteúdos da Web ou de outros
blogs, sendo penalizado nos motores de busca de
Internet.
● ● Repetir os conteúdos da web corporativa.
● ● Escrever com pouca frequência.
● ● Desabilitar os comentários nas entradas.
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● ● Não especificar quem é o autor dos posts ou
temas do blog.
● ● Usar o blog como arma politica.

3.
Ferramentas
para conseguir
o máximo das
Redes Sociais
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Existem cada vez mais ferramentas que
nos podem ajudar a melhorar o uso das redes
sociais. Dispomos de múltiplas ferramentas
que nos facilitarão a gestão dos perfis da
nossa Câmara Municipal nas diferentes redes
e ajudarão a enriquecer os conteúdos e a
apresentação dos mesmos.
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3.1 Aplicações que
facilitam a gestão e
organização de contas.
O Hootsuite é uma ferramenta que pode resultar
muito útil, um autêntico centro de operações das
suas redes sociais. Com ela, podemos organizar os
perfis da nossa Câmara Municipal, fazer estatísticas
dos nossos seguimentos ou programas, bem como
das saídas de mensagens a uma determinada hora.
Com o Hootsuite, (www.hootsuite.com) pode integrar

num só interface o Twitter e o Facebook, e também
blogs de Wordpress, ou o perfil de Foursquare da
sua Câmara Municipal entre outras redes.
Também permite gerir de forma colaborativa os
conteúdos destas redes por parte de uma equipa e
fazer uma monitorização de resultados da estratégia
de comunicação da sua Câmara Municipal nas redes
graças a à sua integração com o Google Analytics e
o Facebook insights com os quais poderá ter acesso
a relatórios avançados do rendimento das redes da
sua Câmara Municipal.

Outra aplicação de escritório muito usada
semelhante ao Hootsuite é o TweetDeck (www.
tweetdeck.com), que tal como a anterior, nos permite
integrar diferentes contas do Twitter, do Facebook e
outras redes sociais e geri-las duma forma ordenada

em diferentes colunas. Ainda assim, pode realizar
a função de agrupar os contactos da conta da sua
Câmara Municipal através de listas que considere
oportunas, de acordo com a estratificação que faça
o público da rede da Câmara Municipal.
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Hootsuite

TweetDeck
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Estas ferramentas, para além de muitas outras
como o Seesmic Desktop, (seesmic.com/seesmicsocial/desktop/) que tem uma utilidade semelhante
às duas ferramentas anteriormente descritas, ou
o SocialOomph (www.socialoomph.com) que oferece
uma série de ferramentas de produtividade, que
implementam diferentes formas de automatizar
tarefas: gerir diferentes contas ou diferentes
pessoas, programar a saída de mensagens a uma
determinada hora, analisar a nossa comunicação
online, etc.

Orientado para o uso corporativo, o CoTweet
(www.cotweet.com) permite a várias pessoas qerir
de um modo colaborativo uma única conta do
Twitter, é por isso, muito útil quando numa mesma
Câmara Municipal, são vários os departamentos
que vão publicar informação na mesma conta de
Twitter, também podemos dirigir diferentes perfis ao
mesmo tempo, no caso de querer enviar a mesma
mensagem a diferentes contas. Permite também,
programar a saída de um Tweet a uma determinada
hora.

3.2 Ferramentas
de monitorização e
reputação online.

Para desenvolver uma boa estratégia de
comunicação nas redes sociais é essencial
monitorizar a informação que circula sobre a sua
Câmara Municipal, isto é, fazer um seguimento das
opiniões que se formulam na rede e adaptar desse
modo o trabalho que programamos na rede.
Para tal, deve se analisar a reputação da sua
Câmara Municipal como parâmetro de medição, de
forma a conhecer o que se diz da sua Câmara, se
é positivo ou negativo, quem o diz, se são usuários
zangados, usuários agradecidos, qual a sua
capacidade de opinião. Se são lideres de opinião
com capacidade prescritora entre os seus leitores.
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Também deve tentar saber de onde se está a
falar da sua Câmara Municipal, que redes usam
as pessoas que falam dela, quer sejam blogs, o
Facebook, o Twitter, ou qualquer outro meio.
Para começar, o mais simples é que se faça
uma pesquisa simples no Google da sua Câmara
Municipal. Se o que aparece não é a imagem que
quer transmitir deve trabalhar para solucionar esse
item. Para nos ajudar, há muitas outras ferramentas
de análise que lhe permitem avaliar a situação da
imagem pública da sua Câmara Municipal, para que
pense na melhor forma de a melhorar.
Cotweet
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3.2.1 Alertas do Google.

Google Alertas
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3.2.3 Klout.
Com esta utilidade prática (www.google.com/
alerts?hl=es) que nos oferece o Google, podemos
rastrear noticias, páginas ou blogs onde se faça
referência à nossa Câmara Municipal ou a qualquer
outra informação que proponhamos. Desta forma,
saberemos quem fala da nossa Câmara Municipal
e que conhecimento existe da informação que
divulgamos na web. O seu uso é simples, apenas
requer que lhe digamos que palavras queremos
rastrear e com que frequência queremos receber
os resultados por e-mail, oferecendo-se também a
possibilidade de receber essa informação no seu
serviço de RSS.

3.2.2 Twilert.

Twilert

Da mesma forma que existem os Alertas da
Google, há outra ferramenta que avisa acerca dos
resultados obtidos, mas neste caso, no ambiente
de Twitter. Trata-se do Twilert (www.twilert.com). Com
o seu uso, podemos fazer o seguimento do que se
faz da nossa Câmara Municipal naquela rede social.
Os tweets que façam referência ao nosso nome de
usuário, a uma ligação concreta (pode ser o da web
da nossa Câmara Municipal) ou a qualquer palavra
ou expressão que se defina, serão enviados num
relatório para o nosso correio eletrónico com a
frequência que queiramos.

Não basta saber quantos seguidores tem a sua
Câmara Municipal nas redes sociais para saber
quanta influencia tem ou qual é a sua reputação.
Dependendo de quem o segue ou como se reutiliza a
informação que se publica nas redes da sua Câmara
poderá ter maior ou menor relevância. Medir esta
situação social que depende de tantos fatores, é
muito difícil.

O Klout pode ajudar neste sentido, uma vez que
o algoritmo que utiliza para esta medição, não só
calcula a quantidade de seguidores, mas também a
influência e a capacidade de prescrição destes nos
seus próprios seguidores.

Para fazê-lo, temos o Klout (www.klout.com), uma
ferramenta que lhe permite medir com um índice
de valores que vai do 1 ao 100, a “influência e
reputação” nas redes sociais que tem a sua Câmara
Municipal.

É necessário entender que para ter uma boa
reputação não necessita ter presença nas redes
sociais. Também há que ter em conta como identificar
as formas de comunicar que resultam mais eficazes.
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Com esta ferramenta poderá consultar gráficos
que refletem diferentes indicadores do andamento
das diferentes redes sociais que utiliza a sua
Câmara Municipal, de tal forma que pode observar
em que momento conseguiu maior capacidade de
influência ou de popularidade nas redes da sua
Câmara Municipal e rever, que publicações ou a que
tipo de conteúdos se deve um maior êxito e a quais
uma menor relevância. Estes gráficos também estão
representados dum modo simples e intuitivo que faz
com que esta ferramenta tenha uma utilização fácil,
que lhe enviará com certa periodicidade relatórios
sobre os conteúdos anteriormente mencionados.
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chegar a converter-se em direções do
3.3 Encurtadores de URLs podem
tipo http://bit.ly/bGPNWi o qual, sem dúvida tem

3.2.4 EdgeRank Facebook.
O EdgeRank do Facebook é uma fórmula que
descobre o quanto os nossos artigos podem
ser interessantes para os demais. Se queremos
conhecer com que frequência os nossos posts
vão ser visíveis nos perfis dos nossos seguidores,
podemos verificar este dado através da página
https://www.edgerankchecker.com/ e aprender com os
êxitos ou fracassos para as futuras estratégias de
publicação no Facebook.
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EdgeRank

Concluindo, poderemos deduzir questões como a
melhor frequência de publicação, o correto tamanho
dos textos, que tipo de conteúdo, imagens, vídeos
ou enlaces podem ajudar à sua difusão, qual é o
melhor momento do dia para publicar, etc... e deste
modo, afinar todos os detalhes para que a nossa
informação apareça em mais lugares, por mais
tempo e seja mais vezes partilhada.

Em muitas ocasiões, as direções às que queremos
referir-nos ou inclusive as nossas próprias são
demasiado grandes e incómodas no momento de
usá-las nas redes sociais, especialmente naquelas
como o Twitter que, por exemplo, apenas permite
140 caracteres em cada mensagem.
Os encurtadores de URLs como o bitly.com ou
o TwitClicks ajudam-nos a mostrar estes enlaces
duma forma mais curta e portanto menos incómoda.
Deste modo conseguimos que direções extensas
de páginas web como pode ser http://www.perfes.es/
arblogs/blog.php?id_blog=783&id_articulo=46544

uma grande utilidade por razões anteriormente
comentadas.
Como valor acrescentado, se nos subscrevemos
poderemos ter estatísticas da gente que acedeu
a esse link e, deste modo, rastrear os nossos
seguidores e conhecer o interesse que têm pelo que
contamos, com o qual, sendo uma ferramenta que
também resulta útil para a medição da reputação da
sua Câmara Municipal.
Ainda que atualmente, muitas redes sociais e
ferramentas como o Hootsuite ou o Tweetdeck já
incluem os encurtadores de URL no seu serviço,
como por exemplo Twitter, é conveniente ter em
conta esta ferramenta.

Bitly
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3.4 Repositórios
de imagens livres de
direitos.
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A internet é o melhor recurso quando
necessitamos conseguir imagens para ilustrar
a informação que queremos publicar. Mas, há
que ter cuidado com a utilização que vamos
fazer dessas imagens se não sabemos qual é a
sua origem e, portanto, se têm ou não direitos
de uso livre. É por isso que para facilitar a
procura de imagens livres de direito, existem
diferentes páginas que nos permitem usar
imagens deste tipo.
Desta forma, teremos que ter cuidado com
o uso que podemos dar às ditas imagens, uma
vez que nalguns casos o uso que se pode dar
das mesmas é pessoal e não comercial.
Uma das mais completas é o Stock.XCHNG
(www.sxc.hu) à qual podemos aceder através
dum simples registo. O próprio Flickr pode
servir para obter imagens livres de direitos,
filtrando pelas fotografias que tenham indicado
uso livre.
Em todo o caso, as licenças Creative
Commons, têm diferentes graus de autorizações
de distribuição dos seus conteúdos e, ainda que

em todas elas se solicita a citação da autoria
duma imagem, são diferentes as condições
para cada caso. Pode consultar os detalhes
com mais profundidade no ligação:
http://es.creativecommons.org/licencia/

3.5 Gestores de
carregamento de
conteúdos.

Pode ser que seja necessário colocar
frequentemente imagens em diferentes redes como
o Facebook, o Flickr ou o Youtube. Para evitar
os inconvenientes que nos possam ocasionar os
sistemas de upload de cada um deles podemos usar
Fireuploader (www.fireuploader.com), uma simples
extensão do navegador Firefox para colocar imagens
a partir de um único ponto para diferentes locais de
uma só vez e de um modo intuitivo (semelhante a
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Stock.XCHNG

Fireuploader
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4.Conclusões

As redes sociais são utilizadas diariamente
por milhões de pessoas para se comunicarem,
estabelecer relações, partilhar informação, fazer
publicidade, etc... Por que não utilizá-las na
Câmara Municipal ou no seu trabalho diário para o
seu próprio benefício?
As redes sociais vão permitir comunicar melhor
os trabalhos da Câmara Municipal, conversar com
os cidadãos e dar-lhes melhor resposta às suas
dúvidas; vão nos permitir melhorar a eficácia e a
eficiência do serviço publico que oferecemos ao
mesmo tempo que melhoramos a nossa reputação.
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Como funcionáios públicos, as redes sociais
vão permitir-nos relacionar com outras pessoas,
com profissionais de outras administrações e
empresas dos quais vamos aprender e partilhar
opiniões. Vamos poder conhecer em primeira
mão os resultados do nosso serviço. Podemos
utilizá-las para partilhar conteúdos, para colaborar
internamente com os nossos colegas.
As possibilidades que nos oferecem as redes
sociais são infinitas: neste guia fornecemos algumas
ideias acerca de redes sociais e ferramentas 2.0.
Mas há muito mais por descobrir e aprender: o lado
bom das redes sociais é que geramos um novo
valor entre todos e fazemos isso em comunidade e
colaborando entre nós.
Vamos aproveitar isso para oferecer um serviço
melhor aos cidadãos.

Bibliografia:
●● Las mejores prácticas en redes sociales para empresas: Guía y casos de éxito (Hipertextual/Movistar)
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●● Social Media in Government: High-Level Guidance (New Zealand Government - data.govt.nz)		
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Guias de estilo:
●● Guía de usos y estilo en las redes sociales del Gobierno Vasco 					

www.irekia.euskadi.net/assets/a_documents/1218/Gui%CC%81a_de_usos_y_estilo_en_las_Redes_Sociales_del_
Gobierno_Vasco.pdf
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Aparecidos em blogs:
● ● 12 Commandments for Government Employees on Twitter (Govloop)
● ● 15 Commandments for Government Agencies on Twitter						

www.govloop.com/profiles/blogs/new-twitter-guides-for-government-agencies-and-employees
● ● Youtube for Government (Utiliza YouTube para atraer a los ciudadanos) 				

www.youtube.com/government101
● ● 11 consideraciones sobre el uso de Facebook en la Administración Pública				

www.k-government.com/2012/01/10/11-consideraciones-sobre-el-uso-de-facebook-en-la-administracion-publica/
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● ● New Twitter Guides for Government Agencies and Employees						

www.govloop.com/profiles/blogs/new-twitter-guides-for-government-agencies-and-employees
● ● 10 formas de utilizar las listas de Twitter desde un ayuntamiento (K-Goverment-blog)			

www.k-government.com/2011/12/26/10-formas-de-utilizar-las-listas-de-twitter-desde-un-ayuntamiento/

