
Impulsionar a 
mudança e expandir 
a comunidade
INTRODUÇÃO ÀS
PLATAFORMAS DA META



Sabemos que alguns dos nossos maiores 
objetivos enquanto marketers incluem:

Aumentar a divulgação

As pessoas começam a conhecer e a 
interessar-se pela tua organização.

Recrutar apoiantes

As pessoas começam a realizar 
ações, como partilhar conteúdos, 
aderir a grupos e apoiar causas 
solidárias, seja a nível voluntário 
ou quando lhes pedes.

Angariar fundos

As pessoas contribuem para o 
crescimento da tua 
organização.



Dar às pessoas o poder 
de criar uma comunidade 
e de encurtar distâncias

A NOSSA MISSÃO



3,1MM de pessoas a nível global utilizam o 
Facebook, o WhatsApp ou o 
Messenger todos os meses1

55% das pessoas que interagem com 
organizações sem fins lucrativos nas 
redes sociais realizam alguma ação2

88% dos doadores que doaram através 
das ferramentas de caridade do 
Facebook afirmam que é provável 
doarem novamente no futuro2

Fonte: 1. Dados da Meta, 2021. 2. Empower Agency, 2021.



Na verdade, mais de 85 milhões de 
doadores e organizadores de angariações de 
fundos angariaram mais de 5 mil milhões de 
USD em todo o mundo para causas 
solidárias que lhes são importantes no 
Facebook e no Instagram.1

Impacto 
Social da 
Meta
As pessoas conseguem alcançar 
feitos extraordinários quando se 
unem. 

Ice Bucket Challenge sobre a ELA

Fonte: 1. Facebook Giving Together, março de 2021.
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Angariações de 
fundos lançadas

2 MM USD   

Inspirados na forma como as pessoas 
promoveram a consciencialização para a 
esclerose lateral amiotrófica (ELA) através do Ice 
Bucket Challenge, criámos ferramentas de 
angariação de fundos para ajudar as pessoas a 
apoiarem as causas solidárias que são mais 
importantes para si. Hoje, através do Facebook e 
do Instagram, as pessoas podem angariar fundos 
para organizações sem fins lucrativos.

3 MM USD



Conjunto de ferramentas de angariação 
de fundos do Facebook e do Instagram

Promove a comunidade através de 
interações e publicações orgânicas

Amplifica as tuas mensagens com 
publicidade paga

Recomendações para campanhas

Conteúdo

01

02

03

04



01 Conjunto de ferramentas de angariação de 
fundos do Facebook e do Instagram



Mais de 500 milhões
de pessoas seguem atualmente a Página de uma 
organização sem fins lucrativos no Facebook. As 
angariações de fundos no Facebook permitem-te tirar 
partido de uma comunidade global para ajudar a aumentar 
o impacto em torno da tua causa solidária.

Introdução às ferramentas 
de angariação de fundos do 
Facebook e do Instagram

não cobram taxas 
pelo processamento de donativos para 
organizações sem fins lucrativos.

O Facebook e o Instagram



Ferramentas de angariação de 
fundos disponíveis

Página de angariação de fundos para 
organizações sem fins lucrativos

Angariação de fundos de apoiantes

Página com o botão Doar

Publicação com o botão Doar

Transmissão em direto com o botão 
Doar

Transmissão em direto com angariação 
de fundos

Perfil com o botão Suporte 

Angariação de fundos para 
organizações sem fins lucrativos

Sticker de donativos em histórias

Donativos em direto

Angariações de fundos de grupo



Efetuar o registo nas ferramentas de 
angariação de fundos do Facebook e do 
Instagram 

Se tiveres uma Página para a tua organização sem fins lucrativos, 
podes registar-te para utilizar as ferramentas de angariação de fundos 
do Facebook e do Instagram aqui: facebook.com/donate/signup

Ao enviar uma candidatura, vais ter de fornecer as seguintes informações:

A data de nascimento e o endereço 
do diretor executivo ou CEO da 
instituição de caridade

Um número de IVA (se aplicável)

Um número de registo da instituição 
de caridade (se aplicável) 

Um documento de registo da instituição 
de caridade emitido ou aprovado por 
uma entidade pública

Uma conta bancária registada numa 
instituição de serviços financeiros 
autorizada

Ao registarem-se para a recolha de donativos diretamente através do 
Facebook e do Instagram, as organizações sem fins lucrativos podem: 

- Utilizar o conjunto de ferramentas de angariação de fundos no Facebook e no 
Instagram.

- Ver estatísticas detalhadas sobre os donativos.
- Permitir que as pessoas angariem fundos facilmente para a sua organização nas 

próprias publicações.

http://facebook.com/donate/signup


Ferramentas de angariação de 
fundos do Facebook 

Página de angariação de fundos para organizações 
sem fins lucrativos

Angariação de fundos de apoiantes

Página com o botão Doar

Publicação com o botão Doar

Transmissão em direto com o botão Doar

Transmissão em direto com angariação de fundos

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1VX_9g28mf-nQlZ0IbxpzwM1UdUXUWqRjpi56xliDK-0/edit


Página de angariação de fundos do 
Facebook para organizações sem 
fins lucrativos
Quer o teu objetivo seja responder a um evento atual, angariar dinheiro para um programa específico ou apoiar uma causa 
solidária em geral, os apoiantes podem fazer um donativo para a tua angariação de fundos diretamente através do Facebook 
com apenas alguns cliques.

01 Num computador, acede à Página da tua organização sem fins lucrativos e clica no
separador Angariação de fundos.

02 Procura a opção "Criar uma angariação de fundos" e clica em Angariar fundos.

03 Adiciona um objetivo, uma moeda e um prazo para a angariação de fundos e, em
seguida, clica em Seguinte.

04 Preenche o título e a descrição da tua angariação de fundos e clica em Seguinte.

05 Escolhe uma foto de capa e clica em Criar.

Como configurar uma angariação de fundos para a Página do Facebook 
de uma organização sem fins lucrativos:

Começar

https://www.facebook.com/pages/?category=your_pages


Angariação de fundos 
de apoiantes do Facebook

Depois de a tua organização se registar nas ferramentas de angariação de fundos do Facebook e do Instagram, as 
pessoas vão poder angariar dinheiro facilmente para a tua organização sem fins lucrativos no Facebook.

Os apoiantes podem configurar uma angariação de fundos para um fim específico a qualquer momento, como: 

- Para celebrar um aniversário.
- Para marcar um momento.
- Para dar a conhecer as tuas causas solidárias a outras pessoas, de modo a aumentar o seu impacto.

Interage com os responsáveis e participantes de angariações de fundos ao gostar e comentar diretamente na 
Página de angariação de fundos e ao partilhar as angariações de fundos iniciadas pelos mesmos.



Destaca ou partilha angariações de fundos de apoiantes de elevado impacto na tua própria Página.
Comemora os fundos angariados, mas elucida os teus seguidores de que também podem criar uma 
angariação de fundos para apoiar a tua causa solidária.

Agradece aos apoiantes e informa-os sobre o impacto que os fundos angariados vão ter para a tua causa 
solidária. Os administradores de Páginas podem agradecer diretamente aos responsáveis e apoiantes de 
angariações de fundos com a ferramenta de agradecimento. 

Promove angariações de fundos de apoiantes com um URL exclusivo (facebook.com/fund/pagename) 
nas tuas publicações do Facebook, marketing, site e através de outros canais. Este URL exclusivo 
redireciona para o fluxo de criação de angariações de fundos do Facebook para a tua organização. 

Uma vez que as angariações de fundos de apoiantes são criadas por pessoas 
em nome de uma organização sem fins lucrativos, seguem-se algumas dicas 
sobre como a tua organização pode contribuir para o seu sucesso:

Angariação de fundos de apoiantes do Facebook

https://socialimpact.facebook.com/charitable-giving/fundraiser-thank-you-tool/
http://facebook.com/fund/pagename


Como adicionar o botão Doar à tua Página enquanto administrador:

Página do Facebook 
com o botão Doar

O botão Doar é uma forma rápida de as pessoas enviarem 
fundos para a tua organização sem sair do Facebook. 

01 Acede à Página da tua instituição de caridade.

02 Seleciona (+) para adicionar um botão. Se já tiveres um botão de 
apelo à ação, passa o cursor sobre o mesmo e clica no botão Editar.

03 Seleciona "Fazer donativos através de" para permitir que as pessoas 
façam um donativo diretamente através do Facebook. Antes de tudo, 
tens de te registar nos Pagamentos no Facebook.  

04 Clica em Concluir.

https://www.facebook.com/donate/signup


01 Começa por criar uma publicação na tua Página.

02 Acede a "Adicionar à tua publicação" e seleciona Angariar fundos.

03 Insere a organização sem fins lucrativos para a qual pretendes 
angariar dinheiro e seleciona-a a partir do menu. 

04 Adiciona uma foto.

05 Toca em Continuar.

06 Toca em Publicar.

Como adicionar o botão Doar à tua publicação do 
Facebook enquanto administrador:

Publicação do Facebook 
com o botão Doar



Ferramentas de angariação de 
fundos do Instagram 

Perfil com o botão Suporte 

Angariação de fundos para organizações sem fins lucrativos

Sticker de donativos em histórias

Donativos em direto

Angariações de fundos de grupo



Angariações de fundos 
no Instagram
● O Instagram permite que as instituições de caridade elegíveis e os 

seus apoiantes angariem dinheiro diretamente a partir do Instagram.

● Os donativos feitos no Instagram são processados e comunicados 
pelos Pagamentos no Facebook.

Para ser elegível para angariar fundos no Instagram, a tua organização 
sem fins lucrativos vai ter de realizar os seguintes passos:

Efetuar o registo nas ferramentas de angariação de fundos do 
Facebook e do Instagram.

Associar os teus perfis do Instagram e do Facebook – vê as 
instruções abaixo.

Converter o teu perfil do Instagram num perfil comercial – vê as 
instruções abaixo.

https://www.facebook.com/donate/signup


Como associar os perfis do Instagram e do 
Facebook enquanto administrador da Página:

Abre o Instagram.

Toca na tua foto de perfil no canto inferior direito.

Toca no menu.

Toca em Definições na parte inferior.

Em Conta, toca em Contas associadas.

Toca em Facebook.

Toca em "Partilhar em" e escolhe a Página da tua 
organização sem fins lucrativos.
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● No Instagram, podes mudar o perfil da tua organização 
sem fins lucrativos para um perfil comercial. 

● Após a mudança, vais ter acesso a funcionalidades 
comerciais e às Estatísticas do Instagram. 

● Estas ferramentas podem ajudar-te a compreender 
melhor quem está a interagir com o teu negócio no 
Instagram.



Botão Suporte do 
Instagram no perfil
Esta nova experiência de botão em perfis de organizações sem fins lucrativos 
permite que as pessoas vejam as oportunidades de apoio da sua organização 
sem fins lucrativos num único local fácil de encontrar, e possibilita que as 
organizações direcionem os apoiantes para um botão de apelo à ação singular.

Assim que clicam no botão Suporte, as pessoas vão ver a opção para criar uma 
angariação de fundos ou fazer um donativo.

Como adicionar um botão Suporte ao teu perfil do Instagram:

01 Acede ao perfil da tua organização na app Instagram e toca no ícone 
de menu no canto superior direito.

02 Toca em Definições.

03 Toca em Negócio.

04 Toca em Donativos.

05 Junto a "Adicionar botão de suporte ao perfil", passa o dedo no botão
para ativá-lo.

06 O botão Suporte vai aparecer na tua conta comercial.



Angariação de fundos do Instagram para 
organizações sem fins lucrativos
As angariações de fundos do Instagram para organizações sem fins lucrativos são uma forma mais permanente 
de os apoiantes poderem contribuir para as causas solidárias da tua organização sem fins lucrativos. 

● As angariações de fundos podem ser anexadas a publicações de vídeo, carrossel e imagem no Feed.

● A angariação de fundos vai ser visível na publicação e vai estar ativa durante 30 dias. Podes prolongar a 
angariação de fundos a qualquer momento.

● Uma ligação para a angariação de fundos ativa também vai ser adicionada à biografia do teu perfil.

Como criar uma angariação de fundos para organizações sem fins lucrativos:

01 No teu perfil, toca em (+) no canto superior direito do teu ecrã.

02 Seleciona Angariação de fundos.

03 Insere a instituição de caridade para a qual pretendes angariar dinheiro e seleciona-a a partir do menu.

04 Adiciona detalhes na página Detalhes da angariação de fundos, toca em Adicionar e, em seguida, em Partilhar.

05 Uma vez partilhada, a tua angariação de fundos vai ser criada e vai aparecer anexada à tua publicação 
e à biografia do teu perfil.

06 A angariação de fundos vai estar ativa durante 30 dias e podes prolongá-la a qualquer momento.



Sticker de donativos do Instagram em histórias
Adicionar um sticker de donativos a uma história do Instagram é uma forma apelativa de os apoiantes te 
ajudarem a angariar fundos e de aumentar a visibilidade da tua organização sem fins lucrativos.

● As histórias permitem que os apoiantes criem angariações de fundos de 24 horas no Instagram ou durante 
um período maior, caso sejam adicionadas aos Destaques. 

● Os teus seguidores podem adicionar um sticker de donativos em histórias para apoiar a tua organização sem 
fins lucrativos.

Como criar uma angariação de fundos para organizações sem fins lucrativos:

01 No teu perfil ou feed, toca em (+) no canto superior direito do teu ecrã.

02 Seleciona Publicar, escolhe uma imagem e toca em Seguinte.

03 Por baixo da tua imagem, toca em Adicionar angariação de fundos.

04 Insere a instituição de caridade para a qual pretendes angariar dinheiro e seleciona-a a partir do menu.

05 Adiciona detalhes na página Detalhes da angariação de fundos, toca em Adicionar e, em seguida, em 
Partilhar.

06 A angariação de fundos vai ser visível na publicação e podes encontrar uma ligação para a angariação de
fundos na biografia do teu perfil.

07 A angariação de fundos vai estar ativa durante 30 dias e podes prolongá-la a qualquer momento.



Donativos do Instagram Live
O vídeo em direto é uma ferramenta eficaz e uma das formas mais populares
de as Páginas utilizarem o Instagram para interagir com os seus apoiantes. 

● O seu caráter imediato ajuda as organizações sem fins lucrativos a 
interagir com a sua comunidade de uma forma relevante e a descobrir 
aquilo que é importante para essas pessoas.

● Durante uma transmissão em direto, os apoiantes podem adicionar um 
botão Doar ao seu vídeo em direto para angariar donativos para a tua 
causa solidária.

● O botão Doar permite que os visualizadores mostrem o seu apoio
monetário à tua organização sem fins lucrativos durante transmissões de 
forma instantânea.

Como utilizar os donativos em direto:

01 Toca no ícone da câmara no canto superior esquerdo do feed 
ou passa o dedo para a direita no feed.

02 Toca em Direto na parte inferior do ecrã.

03 Seleciona Angariação de fundos.

04 Escolhe a organização sem fins lucrativos que pretendes apoiar.



As angariações de fundos de grupo permitem que as organizações sem fins 
lucrativos e outros coorganizadores façam a gestão, organizem ou 
colaborem numa angariação de fundos conjunta. Com as angariações de 
fundos de grupos do Instagram, podes: 

● Angariar dinheiro em conjunto. Quanto mais pessoas aderirem à 
angariação de fundos, maior é a probabilidade de atingir o teu objetivo 
com a mesma. 

● Aumentar a visibilidade da angariação de fundos. A angariação de 
fundos é adicionada aos perfis de todos os coorganizadores, o que a 
torna acessível a pessoas para além do teu alcance. 

Convidar outras pessoas a aderir a uma angariação de fundos de 
grupo do Instagram:

01 Após criares a tua angariação de fundos, toca em Partilhar.

02 Toca em Convidar colaboradores.

03 Convida as contas que pretendes que adiram à angariação de fundos.

04 Quando os convidados aceitarem o convite, os seus nomes de 
utilizador vão ser apresentados na angariação de fundos. 
A angariação de fundos também vai ser adicionada aos seus perfis.

angariações de fundos de 
grupo do Instagram



Angariação de fundos do 
Instagram no Reels

● Promove, educa, inspira

O Reels permite-te criar e promover vídeos curtos de entretenimento com 
uma duração máxima de 60 segundos. O Reels inclui vídeos compostos por 
vários clipes com áudio, sobreposições de texto, efeitos e muito mais.

● Alcança

Ao participar numa angariação de fundos do Reels ou pedir a apoiantes que 
angariem dinheiro em seu nome, as organizações sem fins lucrativos podem 
mobilizar a sua comunidade, assim como alcançar públicos novos que 
pretendem dar o seu apoio.

● Angaria fundos

Se tiveres criado uma angariação de fundos com o Reels, a angariação de 
fundos também vai ser adicionada automaticamente à biografia do teu perfil 
e pode ser partilhada em qualquer vídeo do Reels, publicação, transmissão 
em direto ou história posterior no Instagram. As organizações sem fins 
lucrativos e os apoiantes também podem anexar uma angariação de fundos 
pré-existente a qualquer vídeo do Reels. 



Angariação de fundos do 
Instagram no Reels

Como posso iniciar uma angariação de fundos no Reels:

01 Abre a app. Toca em "+" no canto superior direito do teu ecrã e, em 
seguida, toca em Vídeo do Reels no menu pendente. 

02 Filma o teu vídeo do Reels ou carrega vídeos da tua galeria e toca em 
Pré-visualizar.

03 Caso o pretendas, adiciona efeitos e toca em Seguinte.

04 No ecrã final, toca em Adicionar angariação de fundos (por baixo de 
Adicionar localização). Seleciona uma organização sem fins lucrativos e 
preenche os detalhes da angariação de fundos (título, montante do 
objetivo, entre outros). 
Toca em Colaboradores e convida apoiantes se quiseres criar uma 
angariação de fundos de grupo. 

05 Toca em Partilhar.

Como posso partilhar uma angariação de fundos pré-existente no Reels:

Segue os passos 01, 02 e 03 mencionados anteriormente e, em seguida: 

04 No ecrã final, a tua angariação de fundos existente vai aparecer na linha 
da angariação de fundos por baixo de Adicionar localização. Ativa a 
opção para anexar a angariação ao teu vídeo do Reels.

05 Toca em Partilhar.



02 Promove a comunidade através de 
interações e publicações orgânicas



02 PROMOVE A COMUNIDADE

Práticas recomendadas orgânicas a ter em 
consideração na interação com a tua comunidade

Facilita a descoberta das tuas publicações
Adiciona hashtags populares para que o teu 
público possa seguir a conversa e as pessoas 
possam descobrir os teus conteúdos.

Partilha com frequência e de forma consistente
Considera desenvolver um calendário de 
conteúdos para agendar publicações com 
antecedência ou planear eventos futuros.

Mostra a tua autenticidade 
Dá à tua comunidade um vislumbre honesto sobre o 
que a tua organização faz e quem a gere.

Destaca anúncios importantes
Informa e educa a tua comunidade sobre eventos 
importantes, como angariações de fundos. Também 
podes afixar anúncios na parte superior da tua Página.

Mantém as publicações claras e concisas
Evita imagens cobertas por texto ou, de outro modo, 
difíceis de compreender num ecrã de dispositivo móvel.



Durante a tua campanha, foca-te em criar uma ligação e em 
interagir com os teus apoiantes:

Gosta e comenta 
os donativos.

Práticas recomendadas para 
angariações de fundos

Agenda um vídeo 
em direto.

Agradece aos teus 
apoiantes.

Fornece atualizações e 
destaca marcos.

Incentiva a partilha.

Se alcançares o teu 
objetivo, aumenta-o.

Incentiva a criação de 
angariações de fundos 
de apoiantes.



Partilha uma atualização sobre o impacto que 
os fundos tiveram na tua causa solidária.

Após a tua campanha terminar, celebra as conquistas que 
alcançaste com a tua comunidade:

Agradece.

Celebra os fundos angariados.

Fala sobre como os fundos vão ser utilizados.

Práticas recomendadas para angariações de fundos



Página do Facebook

01 ESTABELECE A TUA PRESENÇA

A Página do Facebook é o local onde as pessoas podem interagir 
com a tua organização e saber mais sobre a tua causa solidária. 
Podes partilhar atualizações, interagir com apoiantes, aceitar 
donativos, criar eventos online e falar diretamente com os apoiantes.

DICA AVANÇADA
A Página da tua organização tem de estar categorizada 
como "Organização sem fins lucrativos" e tens de ter feito 
a integração para poderes tirar partido das ferramentas de 
caridade do Facebook.

Aviso legal: a Global Good é uma organização sem fins lucrativos fictícia concebida pela Meta. 
Quaisquer semelhanças entre os materiais da Global Good e organizações sem fins lucrativos 
reais não são intencionais.



5 principais 
razões para criar 
uma Página em 
vez de um perfil

01 ESTABELECE A TUA PRESENÇA

Criar uma angariação de fundos diretamente a partir 
da tua Página

Interagir com inúmeros fãs e seguidores

Saber mais sobre a tua comunidade através 
das Estatísticas da Página

Utilizar filtros de profanidade para facilitar a 
moderação de comentários e limitar a profanidade

Promover a divulgação e interação da tua 
organização através de publicidade paga

01

02

03

04

05



Perfil do Instagram

01 ESTABELECE A TUA PRESENÇA

DICA AVANÇADA
Após a integração nas ferramentas de caridade do 
Facebook, podes adicionar um botão Doar ao teu 
perfil para angariar dinheiro para a tua organização 
diretamente a partir do Instagram.

O perfil do Instagram mostra a tua biografia e publicações 
do Instagram. Aqui também podes editar as informações 
do teu perfil e ajustar as definições da conta.



01

02

03

Principais razões 
para criar uma 
conta profissional 
do Instagram

01 ESTABELECE A TUA PRESENÇA

Angariar fundos com um botão Doar no perfil, um sticker 
de donativos no Histórias ou um vídeo de donativos no Live

Utilizar as Estatísticas do Instagram para saber mais sobre 
os seguidores e o desempenho da tua conta

Moderação de comentários



02 PROMOVE A COMUNIDADE

Ferramentas 
e apps para 
promover a 
comunidade

Messenger

Grupos Eventos

Live

Publicações no 
Feed de Notícias

WhatsApp



Dicas para tornar o teu vídeo do 
Reels um sucesso

Carateristicamente teu

Cria um formato e um tema consistentes que as pessoas possam identificar como teus.

Relacionável

Desperta emoções nas pessoas e faz com que se revejam nos teus conteúdos 
através do destaque de tópicos que lhes são relevantes. 

Fácil de recriar

Pensa na questão da viralidade. Quanto mais acessíveis forem os teus 
vídeos do Reels, mais provável é que se tornem tendências. 

Mantém a simplicidade

Os vídeos do Reels não têm de ser grandes produções. Menos é mais. 



O Facebook Live é uma forma fácil e eficaz de alcançar e estar 
em contacto com apoiantes através de vídeo em direto. 

Utiliza ferramentas criativas como filtros, temas e efeitos para 
tornar o vídeo ainda mais divertido. 

Uma vez concluído, o teu vídeo do Facebook Live vai ser 
publicado na tua Página do Facebook na íntegra, de modo a que 
os fãs possam descobrir o vídeo mais tarde.

Elegibilidade e requisitos do Facebook Live:

● O transmissor do vídeo em direto tem de ter o cargo de 
administrador da Página do Facebook.

● O transmissor tem de ter a versão mais recente do Facebook ou 
da app Gestor de Páginas para poder transmitir em direto.

● As figuras públicas também podem tirar partido de parceiros de 
API para produzir um vídeo em direto no Facebook através do 
Telescope, Grabyo ou Wirecast (da Telestream).

Facebook Live 



Segue os passos abaixo:

01 No teu Feed de Notícias, clica em Páginas no menu à esquerda.

02 Acede à tua Página.

03 Clica em Direto junto a Criar.

04 Clica em "Usar chaves de transmissão" por baixo de Começar e  
seleciona Câmara para utilizar uma câmara web para o teu vídeo.

05 No menu à esquerda, seleciona se pretendes "Transmitir em direto agora" 
ou "Agendar um vídeo em direto" para uma data e hora no futuro.

06 Adiciona um título e uma descrição ao teu vídeo em direto. Aqui, 
também podes visitar uma localização, adicionar um sentimento 
ou uma atividade.

07 Clica em "Transmitir em direto" no canto inferior esquerdo.

Como transmitir em direto a partir 
da tua Página do Facebook 



Transmissão do Facebook Live 
com o botão Doar 
Isto permite que os visualizadores façam um donativo diretamente a partir do vídeo enquanto o 
veem em direto ou após teres publicado o vídeo na tua Página. 

Quando transmites em direto, o botão Doar vai estar visível na parte inferior do teu vídeo. 

As pessoas vão poder ver o montante que foi angariado.

App Facebook para iOS

Como adicionar um botão Doar a um vídeo em direto:

01 Toca em Direto na parte superior da tua Página.

02 Toca no botão Angariar fundos na parte inferior.

03 Insere a instituição de caridade para a qual 
pretendes angariar dinheiro e seleciona-a a partir 
do menu. 

04 Toca em Iniciar direto.

App Facebook para Android

01 Toca em Direto na parte superior da tua Página.

02 Toca no botão Angariar fundos na parte inferior.

03 Seleciona uma organização sem fins lucrativos ou 
angariação de fundos.  Todas as organizações sem 
fins lucrativos recebem a totalidade do dinheiro 
angariado.

04 Toca em Iniciar direto.



01 Toca em Direto na parte superior da tua Página.

02 Toca no botão Angariar fundos na parte inferior.

03 Insere a instituição de caridade para a qual pretendes 
angariar dinheiro e seleciona-a a partir do menu. 

04 Toca em Iniciar direto.

App Facebook para iOS e Android

Transmissão do Facebook Live 
com angariação de fundos

Se tiveres criado uma angariação de fundos a partir da tua Página, tu ou uma 
figura pública, marca ou outra pessoa podem promover donativos para essa 
angariação de fundos através de uma transmissão em direto. 

Associa um vídeo em direto a uma angariação de fundos existente de 
uma organização sem fins lucrativos para alargar o seu alcance. 

Enquanto estiver a decorrer, o total acumulado da angariação de fundos 
vai aparecer no vídeo em direto.

Como adicionar uma angariação de fundos do Facebook a um vídeo em direto:



Práticas recomendadas para transmissões 
do Facebook Live com um botão Doar ou 
uma angariação de fundos

Certifica-te de que tens uma ligação à Internet estável.

Utiliza um tripé e um microfone para garantir 
a boa qualidade do áudio e vídeo.

Cria conteúdos que contem a história da tua organização 
e inspirem as outras pessoas a interessar-se pela tua 
causa solidária.

Revela experiências nos bastidores para incentivar o 
interesse dos visualizadores.

Tira partido de influenciadores e especialistas relevantes 
para a tua causa solidária. 

Se o teu evento tiver mais de 8 horas, vais ter de dividir a 
transmissão em duas ou mais partes.

Partilha e agenda o teu vídeo em direto.

Pede aos teus apoiantes que partilhem o vídeo em direto para 
que este se torne popular.

Gera entusiasmo em torno do teu vídeo antes de este ser 
lançado para aumentar a consciencialização e o número de 
potenciais visualizadores.

Se tiveres uma Página do Facebook verificada, ativa o 
agendamento de uma transmissão em direto para notificar o 
teu público na app Facebook sobre o teu próximo vídeo em 
direto, de modo a que os visualizadores possam subscrever 
atualizações de lançamento.

Tem cuidado com a utilização de música comercial, uma vez 
que o teu vídeo em direto pode ser removido por infração de 
direitos de autor.

Antes de transmitires em direto:



Durante a transmissão em direto:

Interage com os teus apoiantes. Incentiva o teu público a contribuir, 
comentar e partilhar o teu vídeo em direto. Envolve os 
visualizadores ao agradecer-lhes e menciona os seus nomes.

Mantém a transmissão em direto por algum tempo. Quanto mais 
tempo estiveres em direto, maior é o potencial de interação e a 
oportunidade de receber donativos. Um vídeo em direto pode durar 
até 8 horas.

Mantém o interesse. Anuncia aos teus apoiantes um momento em 
que tenhas atingido o objetivo de uma angariação de fundos e 
fomenta oportunidades de correspondência.

Reconhece eventuais erros e responde ao teu público, dado que os 
enganos podem acontecer durante uma transmissão em direto. Se 
tiveres de partilhar uma atualização sobre um erro, afixa a 
atualização na forma de um comentário.

Destaca a localização do botão Doar. Esta é uma experiência nova 
para os visualizadores e é importante destacar de forma explícita 
onde estes podem fazer um donativo durante o vídeo em direto. 

Práticas recomendadas para transmissões do 
Facebook Live com o botão Doar ou uma 
angariação de fundos



Durante a transmissão em direto (continuação):

Maximiza as ativações online e offline. Se estiveres a transmitir no 
Facebook num evento online, incentiva os teus apoiantes a participar 
presencialmente e a incluir os seus amigos.

Apresenta um apelo à ação forte. Propõe um marco rumo ao qual as 
pessoas possam trabalhar para ajudar a reunir as pessoas que têm um 
objetivo monetário em comum.

Após a transmissão em direto:

Comunica o impacto. Continua a interagir com os teus fãs online para 
manter o entusiasmo gerado em torno do teu evento de angariação de 
fundos. Comunica e celebra o impacto que os seus donativos tiveram em 
levar a missão da tua instituição de caridade avante.

Agradece. Agradece aos apoiantes que visualizaram o teu vídeo em direto 
e fizeram um donativo. 

Espalha a palavra. Partilha a tua transmissão em direto noutros canais e 
fala sobre algum eventual passo seguinte.

Práticas recomendadas para transmissões do 
Facebook Live com o botão Doar ou uma 
angariação de fundos



Se tiveres uma angariação de fundos a decorrer na tua Página, considera 
iniciar uma transmissão em direto e associá-la à angariação.

Mostra às pessoas cenas dos bastidores da tua organização para que 
possam ver o impacto dos teus programas em tempo real.

Pede a um membro da tua equipa que relate o progresso do teu 
trabalho e responda a perguntas nesse campo.

Organiza uma sessão de perguntas e respostas com um especialista 
relevante para a tua causa solidária.

Aumenta o alcance de eventos presenciais ao transmitir o evento em 
direto para os seguidores da tua Página.

Pede aos apoiantes que adicionem um botão Doar ou uma angariação de 
fundos aos seus vídeos em direto para angariarem dinheiro para a tua 
instituição de caridade através da respetiva transmissão.

Pede a celebridades ou a pessoas influentes na tua comunidade que 
transmitam em direto em teu nome, de modo a ajudar-te a alcançar 
públicos novos.

Ideias de conteúdos em direto

Práticas recomendadas para transmissões 
do Facebook Live com o botão Doar ou uma 
angariação de fundos



Práticas recomendadas para o Painel 
de Estatísticas de angariação de 
fundos do Facebook
Podes utilizar o Painel de Estatísticas de angariação de fundos do Facebook para 
obter informações sobre angariações de fundos criadas para a tua organização 
sem fins lucrativos e os donativos feitos para a tua organização. 

As informações no painel são atualizadas em tempo real.

Para aceder ao Painel de Estatísticas de angariação de fundos do Facebook, 
basta clicar em "Estatísticas da Página" e, em seguida, selecionar 
"Angariações de fundos".

Acede aqui para obter mais informações.

https://www.facebook.com/help/174131580230242


03 Amplifica as tuas mensagens 
com publicidade paga



Assumimos o compromisso 
de criar uma plataforma que 
te ajude a desenvolver a tua 
voz e a destacar assuntos 
importantes que podem ser 
do interesse do teu público 

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ANÚNCIOS RELACIONADOS 
COM QUESTÕES SOCIAIS, ELEIÇÕES OU POLÍTICA



Para criar uma política 
eficaz, temos de categorizar 
que anúncios têm de cumprir 
um padrão mais elevado

Estão relacionados com questões sociais e 
incluem conteúdos com discussões, debates ou 
sensibilização a favor ou contra um problema

São criados por, sobre ou em nome de um 
candidato a um cargo público, figura política, 
partido político ou defensores de um resultado 
de uma eleição a um cargo público

Estão relacionados com uma eleição, referendo 
ou iniciativa de voto, incluindo campanhas 
contra a abstenção ou campanhas de 
informações sobre as eleições

São regulados enquanto propaganda política

Os anúncios relacionados com questões sociais, eleições 
ou política:

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ANÚNCIOS 
RELACIONADOS COM QUESTÕES SOCIAIS, 
ELEIÇÕES OU POLÍTICA



Confirmar a tua 
identidade e 
localização

Concluir o processo 
de autorização

DICA AVANÇADA
Conclui o processo de 
autorização o mais cedo 
possível, uma vez que o 
mesmo pode demorar 
até 2 semanas a concluir.

Se estiveres a apresentar anúncios 
sobre questões sociais, vais ter de:

Colocar rótulos com a 
indicação "Financiado 
por" nos teus anúncios

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ANÚNCIOS RELACIONADOS COM QUESTÕES SOCIAIS, ELEIÇÕES OU POLÍTICA



• No Gestor de Anúncios

• Conjunto completo de ferramentas 
de publicidade

• Opções avançadas para alcançar o 
público

• Rápido e fácil

• Diretamente a partir da tua Página

• Menos opções de otimização e definição 
do público-alvo

DICA AVANÇADA
Para promover uma 
publicação com um botão 
de apelo à ação Doar agora, 
podes criar um anúncio ou 
promover uma publicação 
existente.

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS

Promover vs. apresentar um anúncio

Promover uma publicação Apresentar anúncios



Quando promoves uma 
publicação, precisamos 
de saber 3 coisas:

O público que pretendes alcançar

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS

01

O teu orçamento máximo02

A duração da apresentação do teu anúncio03

Aviso legal: a Purify H20 é uma organização sem fins lucrativos fictícia concebida pela Meta. Quaisquer 
semelhanças entre os materiais da Purify H20 e organizações sem fins lucrativos reais não são intencionais.



03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS

Gestor de Anúncios
Criar campanhas de anúncios

Gerir vários anúncios em simultâneo

Ver o desempenho dos teus anúncios

COM O GESTOR DE ANÚNCIOS, PODES:

Permite-te criar e gerir anúncios em 
dispositivos móveis ou computadores



03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS

Gestor de Negócios

Apresentar e monitorizar os teus anúncios

Gerir ativos, como as tuas Páginas e contas 
de anúncios

Adicionar uma agência ou um parceiro de 
marketing para ajudar a gerir a tua organização

COM O GESTOR DE NEGÓCIOS, PODES:

Ajuda os anunciantes a integrar as iniciativas 
de marketing nas suas organizações e junto 
de parceiros externos

Definir e compreender melhor o teu público



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE



Escolher um objetivo

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE

Alcance

Donativos

Visualizações do vídeo

Tráfego

Geração de leads

Mensagens

Reconhecimento 
da marca

InteraçãoInteração

Compromisso

Ação

Divulgação

OBJETIVO



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE



Como abordar a definição 
de um orçamento

Esta ferramenta no Gestor de Anúncios prevê quantas pessoas é 
que o teu anúncio pode potencialmente alcançar, consoante as 
opções de definição do público-alvo e o posicionamento do anúncio 
que selecionares durante a criação do mesmo. 

ALCANCE POTENCIAL ESTIMADO

Se existirem dados suficientes disponíveis, podemos efetuar 
estimativas sobre quantas pessoas podes alcançar e sobre o 
número de resultados que podes obter por dia se gastares todo o 
teu orçamento (no caso de um orçamento diário) ou se planeares 
fazê-lo (no caso de um orçamento para toda a duração).

RESULTADOS POR DIA ESTIMADOS

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS 
COM A PUBLICIDADE ORÇAMENTO



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos
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Tipos de públicos

Seleciona manualmente o teu 
público com base em 
caraterísticas como a idade, a 
localização e os interesses.

Públicos Principais
Carrega a tua lista de 
contactos para estares em 
contacto com os teus 
apoiantes no Facebook.

Públicos Personalizados
Utiliza as informações dos teus 
apoiantes para encontrares 
pessoas semelhantes aos 
mesmos no Facebook.

Públicos Semelhantes

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
PÚBLICO



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos
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Tipos de posicionamentos

Aviso legal: os anúncios relacionados com questões sociais, eleições ou política não podem ser apresentados no Messenger, no WhatsApp, na coluna da direita do 
Facebook, na pesquisa, no Marketplace, no Facebook Stories, nos Artigos Instantâneos, nos feeds de vídeo, na Audience Network e nos vídeos durante a transmissão.

Feed de Notícias 
do Facebook

Feed do 
Instagram

Durante a 
transmissão

Histórias

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
POSICIONAMENTOS



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE



CarrosselImagem Experiência InstantâneaVídeo

Tipos de formatos do anúncio da Meta

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Aspetos relacionados com 
os conteúdos criativos para 
marketers de organizações 
sem fins lucrativos

Sê transparente sobre o problema01

Mostra que existe uma solução e torna-a específica e tangível02

Demonstra que é fácil começar a tomar medidas03

A causa solidária é o ponto central04

Dá voz a outros participantes05

Aviso legal: a Global Good é uma organização sem fins lucrativos fictícia concebida pela Meta. Quaisquer 
semelhanças entre os materiais da Global Good e organizações sem fins lucrativos reais não são intencionais.

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Sê transparente sobre o problema

01

Mostra de forma transparente o problema que estás a tentar solucionar. 
O "PORQUÊ" é o ponto que deve incentivar as pessoas à conversa.

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios publicados em 2019 e identificados através de uma expressão 
regular (uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por um funcionário da Meta 
como sendo relativos a causas sociais. Posteriormente, o funcionário da Meta identificou se o anúncio 
apresentava um apelo à ação. Foram analisados 60 anúncios em inglês (30 com uma taxa de cliques elevada e 
30 com uma taxa de cliques baixa) de todas as regiões e setores, e observados no percentil 50 da receita. Este 
resultado é estatisticamente relevante com uma confiança de 95% através de um teste de proporções.

Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, a maioria dos anúncios com uma 
taxa de cliques (CTR) elevada centrava-se no problema a ser resolvido, em 
comparação com 20% dos anúncios com uma CTR baixa.

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Mostra que existe 
uma solução e torna-a 
específica e tangível

02

As pessoas têm de acreditar que a solução está ao alcance 
e que, enquanto indivíduos, podem ter um impacto real.  

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Mantém os CTA claros e utiliza 
botões: Regista-te, Doar, 
Comprar agora, Saber mais

dos anúncios com uma taxa de cliques (CTR) elevada apresentavam um apelo 
à ação, em comparação com apenas 20% dos anúncios com uma CTR baixa

Demonstra que é fácil 
começar a tomar medidas

03

Disponibiliza uma forma fácil de as pessoas agirem dentro ou fora 
da plataforma através de um apelo à ação claro e imediato.

80%
Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, mais de

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios publicados em 2019 e identificados através de uma 
expressão regular (uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por 
um funcionário da Meta como sendo relativos a causas sociais. Posteriormente, o funcionário da 
Meta identificou se o anúncio apresentava um apelo à ação. Foram analisados 60 anúncios em 
inglês (30 com uma taxa de cliques elevada e 30 com uma taxa de cliques baixa) de todas as 
regiões e setores, e observados no percentil 50 da receita. Este resultado é estatisticamente 
relevante com uma confiança de 95% através de um teste de proporções.

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Elemento de coração 
do logótipo da Global 
Good enquanto 
elemento de transição

GUIÃO DO VÍDEO

Apresenta as 
cores da marca 
de forma subtil 
através de 
imagens

dos anúncios com uma taxa de conversão (CVR) elevada não 
apresentavam a marca da empresa patrocinadora, em comparação 
com menos de metade dos anúncios com uma CVR baixa

A causa solidária 
é o ponto central

04

90%
Numa análise de 60 anúncios de causas sociais, mais de

Deixa que a tua causa solidária seja o ponto focal, o 
motivo pelo qual as pessoas se vão envolver. A marca 
ou entidade patrocinadora não deve ser protagonista.

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS 
RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE

Fonte: dados da Meta relativos a anúncios publicados em 2019 e identificados através de uma 
expressão regular (uma sequência de carateres que identifica padrões no texto) e verificados por 
um funcionário da Meta como sendo relativos a causas sociais. Posteriormente, o funcionário da 
Meta identificou se o anúncio apresentava um apelo à ação. Foram analisados 60 anúncios em 
inglês (30 com uma taxa de cliques elevada e 30 com uma taxa de cliques baixa) de todas as 
regiões e setores, e observados no percentil 50 da receita. Este resultado é estatisticamente 
relevante com uma confiança de 95% através de um teste de proporções.

CONTEÚDOS 
CRIATIVOS



Dá voz a outros participantes

05

Considera se és a voz mais indicada. Se não fores, dá a voz a outra 
pessoa com credibilidade e autenticidade neste espaço e utiliza o 
teu poder para a amplificar. 

02 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



Estes aspetos 
relacionados com os 
conteúdos criativos 
podem ajudar a tua 
organização a criar 
campanhas focadas 
nas causas solidárias 
e fomentar a mudança 

Demonstra que é fácil começar a tomar medidas
Disponibiliza uma forma fácil de as pessoas agirem dentro ou 
fora da plataforma através de um apelo à ação claro e imediato.

A causa solidária é o ponto central
Deixa que a tua causa solidária seja o ponto focal, o motivo 
pelo qual as pessoas se vão envolver. A marca e a entidade 
não devem ser protagonistas.

Dá voz a outros participantes
Considera se és a voz mais indicada. Se não fores, dá a voz a 
outra pessoa com credibilidade e autenticidade neste espaço 
e utiliza o teu poder para a amplificar.

Mostra que existe uma solução e torna-a específica e tangível
As pessoas têm de acreditar que existe uma forma de causar 
impacto, senão não vão interessar-se.

Sê transparente sobre o problema
Mostra de forma transparente o problema que estás a tentar 
solucionar. O "PORQUÊ" é o ponto que deve incentivar as 
pessoas à conversa.

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS 
RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE CONTEÚDOS 

CRIATIVOS



MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com os conteúdos criativos

Conteúdos criativos

Formatos mistos
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Evocação de anúncios

Intenção da ação

Divulgação da mensagem

Preferência pela 
organização

Divulgação da organização

Associação da 
mensagem

Métricas importantes
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Alcance e frequência

Concordância 
com a mensagem

Recomendação

Interação

Compromisso

Ação

Divulgação

MEDIÇÃO



Utiliza o Gestor 
de Anúncios para 
monitorizar o 
desempenho e 
obter estatísticas
O Gestor de Anúncios pode gerar relatórios que 
ajudam as organizações a avaliar de forma fácil e 
eficiente o sucesso dos seus esforços de marketing.

imagem

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: 
ASPETOS RELACIONADOS COM A 
PUBLICIDADE
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Obtém estatísticas para campanhas 
futuras

Vê o desempenho dos teus anúncios

Compreende os 
resultados da 
tua campanha
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Métricas dos 
resultados

Alcance

Resultados

Impressões

03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: ASPETOS RELACIONADOS COM A PUBLICIDADE
MEDIÇÃO



Métricas 
dos custos

Montante gasto

Custo por resultado
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MEDIÇÃO

Objetivo

Alinha com 
objetivos 
do mundo real

Orçamento

Otimização do 
orçamento da 
campanha

Público

Definição do público-
alvo abrangente, 
combina públicos 
dentro de conjuntos 
de anúncios

Posicionamentos

Posicionamentos 
automáticos

Aspetos relacionados com a publicidade

Conteúdos criativos

Formatos mistos
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Alcança os teus objetivos com a Meta

Amplifica a tua causa solidária ou organização

Aumentar a divulgação e 
afinidade pela organização 
ou causa solidária

Conquistar apoiantes novos Angariar fundos
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03 AMPLIFICA AS TUAS MENSAGENS: RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS

Começa a aumentar a divulgação 
para a tua organização ou causa solidária
Objetivo Alcance, reconhecimento da marca, visualizações do vídeo

Interação

Compromisso

Ação

Divulgação

Interação

Compromisso

Ação

Divulgação

Conteúdoscriativos

Formato do anúncio

Formatos mistos que seguem aspetos relacionados com 
conteúdos criativos focados em causas solidárias

Vídeo, imagem estática

Licitação Estratégia de licitação pelo custo mais baixo

Posicionamento Posicionamentos automáticos

Público Principal, Personalizado, Semelhante

Orçamento Otimização do orçamento da campanha

Medição Métricas do Gestor de Anúncios



Formatos

Anúncio de vídeo Anúncio de foto
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Objetivo

Medição

Orçamento

Público

RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: CONQUISTAR APOIANTES NOVOS

Conquista apoiantes novos
Geração de leads, conversão

Interação

Compromisso

Ação

Divulgação

Interação

Ação

Divulgação

Compromisso

Conteúdoscriativos

Formato do anúncio

Licitação

Posicionamento

Formatos mistos que seguem aspetos relacionados 
com conteúdos criativos focados em causas solidárias

Vídeo, imagem estática

Estratégia de licitação pelo custo mais baixo

Posicionamentos automáticos

Principal, Personalizado, Semelhante

Otimização do orçamento da campanha

Métricas importantes



Conquista apoiantes novos 
Promove uma publicação com um apelo à ação para incentivar a 
tua comunidade a registar-se num evento ou a voluntariar-se. 
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RECOMENDAÇÕES PARA CAMPANHAS: ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Angaria fundos
ConversãoObjetivo

Compromisso

Interação

Divulgação

Compromisso

Ação

Interação

Divulgação

Conteúdoscriativos Botão CTA Doar, formatos mistos que seguem aspetos
relacionados com conteúdos criativos focados em causas
solidárias

Formato do anúncio Imagem estática, vídeo, carrossel

Licitação Estratégia de licitação pelo custo mais baixo

Posicionamento Posicionamentos automáticos

Público Personalizado, Semelhante

Orçamento Otimização do orçamento da campanha

Medição Métricas importantes (número de donativos, 
montante angariado, ROI, ROAS), testes A/B



Botão Doar 
em publicações
A inclusão de um botão Doar nas publicações é uma 
forma eficaz de manter os apoiantes conscientes de 
que são necessários fundos ao longo do ano.

Podes promover publicações com um botão Doar 
para que tenham uma maior probabilidade de 
angariar mais dinheiro por ativação.
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Principais
conclusões

Ao estabeleceres a tua presença no Facebook, cria 
uma Página. No Instagram, considera criar uma 
conta profissional.

Se estás a apresentar anúncios sobre questões sociais, 
vais ter de concluir o processo de autorização, confirmar 
a tua identidade e colocar um rótulo "Financiado por" 
nos teus anúncios.

Tem em consideração os aspetos relacionados com a 
publicidade ao criares a tua campanha de publicidade.

01

02

03



As organizações sem fins 
lucrativos desempenham um 
papel importante na nossa 
sociedade. A utilização das 
ferramentas pagas e orgânicas 
da Meta pode ajudar a tua 
organização a alcançar as 
pessoas certas para poderes 
alcançar os teus objetivos 



Obrigado




