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Assessoria de Imprensa     

Com o serviço de assessoria de imprensa, podemos fazer a comunicação de 
organizações, movimentos e projetos chegar mais longe, através da 
construção de relações com público, parceiros e imprensa, sempre buscando 
alcançar mais pessoas com a mensagem e objetivos desejados. 

Nosso serviço de assessoria de imprensa pode envolver a construção de um 
plano de mídia; produção de conteúdo para incidência junto a veículos de 
comunicação de mídia tradicional e independente; articulação e atendimento 
a jornalistas;  interação com outros espaços e instituições; realização de 
entrevistas e construção de relatórios.

Nos próximos slides estão alguns dos trabalhos que já realizamos, com 
diferentes públicos e objetivos.



Grupo Curumim
O Grupo Curumim é uma ONG feminista que desenvolve 
projetos de fortalecimento da cidadania das mulheres 
em todas as fases de suas vidas. 

Realizamos entre 10 de novembro e 10 de dezembro de 
2022 a assessoria de imprensa para a divulgação do 
documento Cenário Brasileiro de Injustiça Reprodutiva 
Para Mulheres Negras e Meninas - Guia para jornalistas e 
comunicadores. Ao total, foram realizadas publicações 
em 11 veículos e plataformas como portais, rádios, 
televisão e Instagram.



Insights sobre trabalho com 
Grupo Curumim

No caso da pauta do Grupo Curumim, lidamos com a dificuldade de inserir o 
tema abordado na mídia tradicional.

Para contornar o desinteresse de muitos veículos sobre o tema, e devido 
também ao superfoco na cobertura da Copa do Mundo 2022, conseguimos 
articulações em grupos de Whatsapp de assessores e jornalistas, gerando o 
interesse de alguns veículos que não tinham sido mapeados previamente. 
Tudo fruto de um exercício de constante diálogo de nossa assessoria. 



Veículo: Site Revista Afirmativa
Título:Organizações criam guia para jornalistas e 
comunicadores sobre
cenário de injustiça reprodutiva para meninas e mulheres 
negras no Brasil
Data: 14/11/22

Veículo: Portal Nós Mulheres da Periferia
Título: Desigualdade e racismo prejudicam mais mulheres negras
Data:16/12/22

Veículo: Programa Repórter Pernambuco (TV Pernambuco)
Título: Guia voltado para comunicadores explica o que é injustiça 
reprodutiva
Data: 29/11/22

Clique nas imagens e acesse as matérias

https://revistaafirmativa.com.br/organizacoes-criam-guia-para-jornalistas-e-comunicadores-sobre-cenario-de-injustica-reprodutiva-para-meninas-e-mulheres-negras-no-brasil/
https://nosmulheresdaperiferia.com.br/desigualdade-e-racismo-prejudicam-mais-mulheres-negras/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DPNqHbQrxMQ


ONG Empodera   
A ONG Empodera – Transformação Social pelo Esporte 
utiliza o viés educacional do esporte para promover o 
empoderamento de meninas e jovens mulheres. Durante o 
período de julho a agosto de 2021, a assessoria de 
imprensa  da Angola Comunicação desenvolveu 03 
releases para a ONG Empodera. Após a validação do 
cliente, o material era divulgado na imprensa e entre 
jornalistas. No total, 9 veículos de comunicação 
divulgaram a pauta.



Insights sobre trabalho com 
Empodera   
O trabalho com a Empodera foi realizado durante as Olimpíadas de Tokyo 2020, que 
aconteceu em 2021 por conta da pandemia da Covid 19.  Com as conquistas de medalhas 
pelas atletas negras e/ou periféricas, reforçamos a experiência da Empodera em territórios 
periféricos e aproveitamos esse momento para criar um release focado na relação da 
Empodera com os acontecimentos. Assim, notamos o aumento do interesse de jornalistas e, 
consequentemente, o aumento no número de matérias publicadas na imprensa.

Com o fim dos Jogos, nossa estratégia foi pautar a discussão em torno das políticas que 
podem ser desenvolvidas em territórios periféricos no intuito de ampliar a participação de 
atletas negras e negros nas próximas edições olímpicas e, mais uma vez, apresentar a 
Empodera como fonte para diversos temas que concerne ao esporte no Brasil. Aproveitamos 
esse momento para criar um release que enfocasse as vitórias das atletas negras e negros 
periféricos, público de interesse da Empodera.



Veículo: Rede TVT (Youtube)
Título: Entrevista Central
Data: 30/07/2021

Veículo: Brasil de Fato
Título: Para além da Olimpíada, atletas lutam pela presença de mais 
mulheres no esporte
Data: 28/07/2021

Veículo: Época Negócios
Título: Tóquio 2020: igualdade de gênero se torna um compromisso dos 
Jogos Olímpicos
Data: 28/07/2021

Clique nas imagens e acesse as matérias

https://www.youtube.com/watch?v=8Z4dScIWoE8
https://www.brasildefato.com.br/2021/07/28/para-alem-da-olimpiada-atletas-lutam-pela-presenca-de-mais-mulheres-no-esporte
https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Olimpiada/noticia/2021/07/toquio-2020-igualdade-de-genero-se-torna-um-compromisso-dos-jogos-olimpicos.html


IDEC
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de 
consumidores sem fins lucrativos independente de empresas, partidos e 
governos, que visa conscientizar e defender a ética nas relações de 
consumo.

A nossa parceria, entre julho e dezembro de 2021, teve como propósito 
pautar os veículos de comunicação sobre a captura da Cúpula dos 
Sistemas Alimentares 2021 pelas grandes corporações da indústria do 
alimento e pelo agronegócio, além de posicionar publicamente o IDEC e 
parceiros como fontes sobre o evento junto à imprensa. Com o 
prolongamento da parceria, também trabalhamos para a visibilidade e 
discussão do relatório “As cinco dimensões dos sistemas alimentares no 
Brasil: Uma revisão de literatura”, desenvolvido pelo IDEC. 

No total foram realizadas 15 inserções em veículos nas cinco regiões do 
Brasil e Argentina.



Insights sobre o trabalho com IDEC

A nossa estratégia de assessoria foi alinhada à política de comunicação 
desenvolvida pela Angola Comunicação. Ao estabelecer um diálogo entre 
veículos e profissionais do Sul, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, 
promovemos a circulação não apenas de pautas e matérias, mas o 
intercâmbio e democratização de ideias pelo território nacional, ajudando a 
romper o monopólio midiático do Sudeste.

Em nosso mapeamento, entramos em contato com cerca de 70 veículos 
e/ou jornalistas das cinco regiões do Brasil e, em especial, das capitais do 
Norte e Nordeste, acessando, assim, territórios midiáticos pouco explorados 
em comparação com o Sudeste.



https://sul21.com.br/opiniao/2021/10/cupula-de-sistemas-alimentares-da-onu-acabou-mas-os-problemas-ficaram-por-idec/
https://www.cartacapital.com.br/mundo/cupula-da-onu-sobre-alimentacao-fecha-os-olhos-para-os-impactos-dos-ultraprocessados/


Campanhas de Comunicação



Campanhas de Comunicação

As Campanhas de Comunicação reúnem diversas estratégias e produtos de 
comunicação para objetivos específicos. Podem ser para lançamento de 
projetos, para tratar de temas específicos, divulgação de materiais, entre 
outros. 

Como na Angola Comunicação temos uma equipe multidisciplinar, além das 
parcerias externas com quem trabalhamos, conseguimos produzir uma 
grande variedade de formatos e produtos de comunicação que integram as 
campanhas.

Trabalhamos desde o planejamento das campanhas até a sua finalização, 
relatório e acompanhamento, passando por todas as etapas, sejam elas de 
curta, média ou longa duração.



ACTIONAID
A campanha Todas Juntas Vencem foi construída coletivamente com as meninas do 
projeto Meninas em Movimento para colaborar na identificação e prevenção de assédios 
e abusos sexuais contra as crianças e adolescentes. Elas participaram ativamente desde a 
construção do Planejamento de Campanha até serem elas mesmas os principais canais 
de divulgação das mensagens. 

A identidade visual partiu do conceito proposto no Planejamento e com aprovação das 
meninas, e a partir dela foram criados conteúdos para redes sociais, reels, cartazes estilo 
lambe-lambe, cards para status de Whatsapp, figurinhas para Whatsapp, filtro de 
Instagram, folder e uma landing page para reunir todos esses conteúdos.

As ilustrações que compuseram as peças foram criadas pensando no que 
mais representa as meninas, seus corpos e seus estilos. Ficamos felizes em 
ver que as meninas se sentinram confortáveis para participar e reverberar a 
campanha em seus espaços.



Clique nas imagens 

https://todasjuntasvencem.com.br/
https://todasjuntasvencem.com.br/
https://www.instagram.com/ar/2816429355159219/
https://drive.google.com/drive/folders/1AnoioVYWvUSglvtxER422fmthKsOhtPW?usp=share_link
https://sticker.ly/s/YLK3JC
https://drive.google.com/drive/folders/1bu0Q5cWTu7zlFV5RO6OOvcCcMl0yKzOO?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nQGdqrkXODMdBBfdG23z_7y-R1zi2vgN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nQGdqrkXODMdBBfdG23z_7y-R1zi2vgN?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nQGdqrkXODMdBBfdG23z_7y-R1zi2vgN?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=kLpAA1EW60A&list=PLEXnH0V3wcvKgUKUp4M7o1X_cdAnLyyWy&index=4


CFEMEA, REDEH e Grupo 
Impulsor
A campanha Meu Voto Vale Muito foi um estímulo ao voto feminino pela transformação 
do cenário presidencial em 2022. Para dialogar com Mulheres diversas, chegamos ao 
conceito a partir do desenvolvimento do Planejamento de Campanha. Foi ele que guiou 
todas as estratégias de comunicação, como a criação de diversas personagens para 
ilustrar toda a comunicação nas redes sociais, tanto em posts estáticos quanto em 
vídeos.

A Esperança Garra da Silva vestiu vários corpos, e a campanha contou com identidade 
visual própria, conteúdo e gestão de redes sociais, planejamento e gestão de anúncios, 
filtro para Instagram, figurinhas de Whatsapp, landing page, assessoria de imprensa e 
também materiais físicos que colocaram a campanha na rua para além do universo 
digital, como panfletos e camisetas.



Clique nas imagens 

https://meuvotovalemuito.com.br/
https://meuvotovalemuito.com.br/
https://www.instagram.com/explore/tags/meuvotovalemuito/
https://www.instagram.com/p/ChSj9KuuEyJ/
https://www.instagram.com/p/CjAz-TCrW9B/
https://www.instagram.com/p/CkLUlLDrCk6/
https://www.instagram.com/ar/781155273152715/


Plan International
A Fato Certo Não Tem Erro foi uma campanha desenvolvida para a Plan 
International Brasil contra as notícias falsas sobre educação integral em 
sexualidades, identidades de gênero e sexualidades, e igualdade de gênero. 
O objetivo da campanha foi mostrar até onde podem ir as consequências das 
fake news, o perigo da censura contra profissionais da educação e a falácia 
da “ideologia de gênero”.

Foram produzidas diversas peças a partir do planejamento de campanha e 
identidade visual, como conteúdo para redes sociais com impulsionamento 
de mídia, cartilha digital, landing page, websérie de vídeos, podcast com 10 
episódios, filtros de Instagram, stickers de Whatsapp, além de 
relacionamento com pessoas influenciadoras a fim de levar a comunicação 
da campanha para mais pessoas. 



Clique nas imagens 

https://open.spotify.com/show/0FiBR9Y6t81FY5pCwAU7dZ
https://www.fatocertonaotemerro.com.br/wp-content/uploads/2022/06/alfabetizacao-em-direitos.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/fatocerton%C3%A3otemerro/
http://fatocertonaotemerro.com.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkbok3gzd80SnuqFtk_pTMeIvfU2XYzF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkbok3gzd80SnuqFtk_pTMeIvfU2XYzF


Grupo Curumim
A campanha contra o assédio de crianças e adolescentes, realizada pelo Grupo 
Curumim, teve como conceito “Não era carinho”. A marca trouxe a aplicação junto com a 
# para posicionar a comunicação dentro do seu principal canal: as redes sociais. A ideia 
era estimular relatos espontâneos de jovens.

Foram produzidas diversas peças gráficas e audiovisuais para os diferentes públicos. O 
vídeo com uma narração adolescente e ilustrações mais jovens dialoga diretamente com 
adolescentes. Os spots são um alerta mais direto para pessoas adultas, e contam com 
uma locução também adulta. 

Cartazes para o transporte coletivo, escolas e ambientes de circulação de jovens, bem 
como o outbus, dialogam diretamente com adolescentes. 



Clique para assistir o vídeo

https://drive.google.com/file/d/1pvzDi0iCvs2symhv5fyidIKOCrzpl8Mc/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/explore/tags/n%C3%A3oeracarinho/
https://www.instagram.com/p/CQbmAfEoCrH/
https://www.instagram.com/p/CQJ4GlDI0Kk/


Identidade Visual



Identidade Visual
Criamos marcas diversas para organizações, campanhas, projetos, coletivos, 
marcas, empresas, selos comemorativos e muito mais. A criação da marca, 
bem como seu manual de aplicação e os elementos de cores e estilos que 
vão compor a identidade completa do projeto, oferecendo uma unidade para 
a comunicação.

Aqui temos alguns exemplos de marcas e identidades visuais que criamos.



Identidade Visual



Identidade Visual



Identidade Visual



Identidade Visual

Marcas desenvolvidas para campanhas do Centro Sabiá contra agrotóxicos, 
desmatamento e queimadas.



Design Editorial



Design Editorial
Cartilhas, folders, livretos, jornais, relatórios, manuais. As publicações são peças muito 
importantes para aprofundar o conhecimento de determinados temas, assuntos e lutas. 
Nós temos grande experiência em produzir este tipo de material, fazendo a criação, 
edição, revisão ortográfica, tradução dos textos para diversos idiomas, projeto gráfico, 
ilustrações, grafismos, diagramação e finalização para digital e impressão. Tudo do 
começo ao fim. 

Aqui tem alguns materiais editoriais que desenvolvemos.











Áudio



Produtos em áudio
Podcasts, spots, programas de rádio, séries em áudio, oficinas e muito mais. Os áudios 
podem ser projetos independentes ou integrados a campanhas de comunicação mais 
completas, e nós estamos preparadas para produzir, roteirizar, gravar, editar, finalizar e 
até facilitar oficinas de áudio para gravação e edição.

Seja para as plataformas de streaming, Whatsapp, redes sociais, rádios comunitárias, 
bicicletas de som ou qualquer outro canal, os áudios são também uma forma de fazer as 
informações e os conteúdos chegarem mais longe.

Aqui tem um pouco do que já produzimos neste formato.



Clique nas imagens para ouvir 

https://www.mixcloud.com/caatinga/
https://open.spotify.com/show/4NJ8UzqTCySEnqTp8ySz1C?si=83d55fd11c764fad
https://www.miqcb.org/


Clique nas imagens para ouvir 

https://www.apato.org.br/spots-de-radio/
https://open.spotify.com/show/0FiBR9Y6t81FY5pCwAU7dZ?si=43a5437fc0f94a49
https://drive.google.com/file/d/1akiwwun2sYn9aABJBVyUZ9oWKh-j1aDm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b4u0YJP06XflTd6U59KVLeemgs-J90ar/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e4_u-1TAeH5CpCuxvlZPWxzNZC5enn-2/view?usp=share_link


Vídeos



Vídeos
Os vídeos são um dos formatos mais consumidos de conteúdo atualmente. 
Eles são bem democráticos por conseguirem reunir em uma única peça a 
acessibilidade para grande parte da população.

Nós temos grande experiência em produzir este tipo de conteúdo, desde o 
seu roteiro até a sua finalização, passando por captação de imagens, 
entrevistas, tratamento de áudio, ilustrações, videoanimação, computação 
gráfica, legendagem, tradução e tudo que for necessário para entregar os 
vídeos para TV, cinema, redes sociais e todas as plataformas.

Aqui tem um pouco do que já realizamos neste formato.



Clique nas imagens para assistir 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkbok3gzd80SnuqFtk_pTMeIvfU2XYzF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkbok3gzd80SnuqFtk_pTMeIvfU2XYzF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwkbok3gzd80SnuqFtk_pTMeIvfU2XYzF
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J3xJR1z5Dp64gdhoRarF3c5hpIAyd3u
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J3xJR1z5Dp64gdhoRarF3c5hpIAyd3u
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0J3xJR1z5Dp64gdhoRarF3c5hpIAyd3u


Clique nas imagens para assistir 

https://www.youtube.com/watch?v=48fWKSNVJKo
https://www.youtube.com/watch?v=n0W2TAYDvew&t=5s
https://www.instagram.com/reel/CPirhqfAu-c/
https://www.youtube.com/watch?v=cNjO-2fcxq8


Clique nas imagens para assistir 

https://www.youtube.com/watch?v=-UIb16EFXd8
https://www.youtube.com/watch?v=uiM-WInK_Ag
https://www.youtube.com/watch?v=DSZcTP-JU5A


Redes Sociais



Redes Sociais
Produção de conteúdo estático, audiovisual, gerenciamento das redes sociais, 
planejamento e gestão de anúncios, relacionamento com influencers, gerenciamento de 
crise, SAC, monitoramento, relatórios de performance e tudo que está relacionado à 
presença nas redes sociais, nós fazemos.

Há alguns anos as redes sociais são os principais canais de diálogo com muitos públicos, 
e isso se acentuou consideravelmente durante os anos de pandemia. Por isso, a 
comunicação digital ganhou ainda mais relevância nos planos estratégicos.

Aqui estão alguns conteúdos e redes que já trabalhamos.









Alguns dos clientes com quem já trabalhamos




