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Resumo 

Neste workshop começaremos por fazer uma breve apresentação da dimensão e do alcance das 

redes sociais no mundo e em Portugal. Depois uma identificação de redes sociais e as suas 

diferenças: pessoais e profissionais para cientistas. E posteriormente vamos expor os primeiros 

passos para passar à prática: definir o público-alvo e os objetivos para a criação de uma 

estratégia, o que dizer em cada uma das redes. O primeiro exercício prático será a definição 

estratégica e a resposta a um questionário de Kick off. De seguida falaremos também dos 

requisitos para a utilização de imagens em cada rede e de bancos de imagem, bem 

como ferramentas gratuitas para imagens e vídeo. Por fim, vamos analisar um plano editorial 

mensal para redes sociais (FB/Insta/Twitter) para visualizar a importância da diversidade de 

conteúdos. Terminando com um exercício para elaboração de conteúdos diferentes para cada 

uma das redes. 
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