
Implementação das redes 

socias 



Âmbito 

• A "web 2.0" veio revolucionar a Internet transformando-a num 

espaço de encontro e de colaboração social.  
 

• O surgimento de novas técnicas de colaboração em tempo 

real tem cada vez mais impacto no nosso quotidiano.  
 

• É neste contexto que se insere a disponibilização e utilização 

das ferramentas da web 2.0 como recurso de comunicação 

com a comunidade b-on 

 

 



Objetivos 

• Ir de encontro às necessidades dos utilizadores 

• Explorar serviços alternativos para cativar potenciais 

utilizadores 

• Comunicar mais facilmente com os utilizadores 

• Partilhar conhecimento de forma mais eficiente 

• Reunir informação local. 

 





• Antes da implementação das ferramenta 

das redes sociais foram identificados os 

benefícios da adoção da Web 2.0. 

 

• Foram avaliadas as várias ferramentas 

e considerámos que aquelas que melhor 

se adequavam ao nosso serviço eram 

três: 

 

 

 

Trabalho prévio 



Aproveitar a experiência de alguns dos serviços/projetos 
da FCCN que já utilizavam estas ferramentas: 
• Educast - http://www.facebook.com/educast.fccn.pt?fref=ts 

• Linha Alerta - http://www.facebook.com/linhaalerta.internetsegura?hc_location=stream 

• Arquivo Web Portuguesa - http://www.facebook.com/ArquivoWebPortuguesa?fref=ts 

• RCAAP - http://www.facebook.com/pages/RCAAP-Reposit%C3%B3rio-Cient%C3%ADfico-de-Acesso-
Aberto-de-Portugal/180764005302567?fref=ts 

 

E de outras instituições, bibliotecas e consórcios: 
• BAD - http://www.facebook.com/badpt?fref=ts 

• Ohiolink – https://www.facebook.com/OhioLINK?fref=ts 

• JISC - http://www.facebook.com/jiscsocial?fref=ts 

• Bibliotecas Universidade de Aveiro - 
http://www.facebook.com/bibliotecasuaveiro?fref=ts 

• Bibliotecas da Universidade do Minho - 
http://www.facebook.com/BibliotecasUM?fref=ts 

 

 

Trabalho prévio 
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Trabalho prévio 

• Definir linhas editoriais: 

– tornar objetivo o rumo a ser seguido no âmbito da 

presença Web 2.0, 

– qualidade das interações.  
 

• Sempre com o objetivo de reter os seguidores e de 

os manter continuamente interessados pelas 

melhores razões e pela qualidade da troca de 

informação efetuada.  

 

 





Os conteúdos a publicar devem: 

• acrescentar valor,  

• despertar vontade de partilhar 

com a comunidade,  

• ser exclusivos ou fazer 

divulgação de conteúdos de 

editores  

• estar associados à questão dos 

recursos e serviços eletrónicos. 

• Ser simples e informativos  

Definição de conteúdos 



 

Definição de  

uma linha de comunicação 

 • Ter em conta o universo e a comunidade  b-on  

• Carácter institucional 

• Comunicar de forma ágil e eficiente.  

• Publicações cordiais evitando todo o género de 

preconceitos e/ou manifestações de índole agressiva 

ou que venham a ferir suscetibilidades.  

• Ir ao encontro do que os utilizadores procuram.  

• Ter o cuidado na escolha das imagens a publicar. 

• Utilizar uma linguagem agradável, evitando erros 

ortográficos.  



Publicações por rede 

 Meio Tonalidade Possível de incluir 

- 3ª do singular  - a b-on 
- Informal, direta 
- Convite à interação (partilhe, veja, saiba, 
goste, etc.) 
- Teor emocional: envolver o seguidor no 
assunto 
- Textos curtos mas com informação completa 

Imagem ilustrativa / 
vídeo 

- 3ª do singular  - a b-on 
- Informal, direta 
- Convite à interação (retweet, veja, saiba, etc.) 
- Teor emocional: envolver o seguidor no 
assunto 
- Textos de, no máximo, 140 carateres 
(incluindo links encurtados) 

Link encurtado para 
aprofundamento da 
informação 

 

- 3ª do singular  - a b-on 
-  Teor mais formal, oficial – mas sem o uso de 
linguagens técnicas de difícil compreensão 

- Convite à interação (opine, comente) 
- Teor informativo 

Vídeos  

Links p/ conteúdos, 
redes ou para o site, 
promovendo o 
cruzamento de 
acessos 





Monitorização 
Indicadores: 

 
• Tráfego no www.b-on.pt  (Canalização de tráfego das 

páginas de redes sociais para o site da b-on) 

 

• Nº de seguidores  

 

• Comentários feitos  

 

• Referências noutras publicações 

 

• Análise de reputação da marca 

 

• Número de posts 

 

• Número de gostos 
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• De 16 de Setembro a 

31 de Dezembro foram 

publicados 6 posts no 

blog. 

• O dia com mais 

visualizações obteve 

182 visualizações 

 

Blog.b-on.pt 



Blog.b-on.pt 



 Facebook  

• Desde 16 de Setembro 

foram publicados 22 posts 

• Até ao dia 31 de 

Dezembro 537 Gostos. 

• O post mais visto alcançou 

701 visualizações.  



 Facebook  



Twitter 

14 tweets 

27 seguidores 




