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Quer seja para uma empresa, um cliente, o seu chefe ou um professor, é importante saber como escrever um 

email formal com qualidade. Dizemos-lhe como escrever um email formal perfeito, para que não desperdice a 

oportunidade de impressionar e passar a mensagem (e a imagem) correta. 
 

1. Endereço de email 
Se o seu email contém palavras ou códigos estranhos, como kudixa775@gmail.com ou tiagoooo@gmail.com, 

está na altura de pensar em criar um endereço mais profissional, com base no seu nome e apelidos. 

É importante ter isso em conta, pois não é de “bom tom” utilizar endereços de email exóticos (com muitos 

caracteres especiais, números, clubes de futebol, personagens de filmes ou BD…), pois passam uma ideia de si 

pouco séria, algo que certamente não deseja. O email deve ser o mais simples possível e conter apenas o seu 

nome (ou as iniciais do mesmo) e uma data no máximo. 
 

2. Escolher o assunto do email 
Comece pelo campo do assunto, para não correr o risco de enviar um email sem título. Coloque o assunto de 

forma direta.  

Ex.: “Candidatura de X para o trabalho Y“; “Pedido de carta de recomendação”; “Pedido de informações”. 

Evite termos como “urgente” ou “importante”. Em primeiro lugar, se é efetivamente urgente, talvez devesse 

utilizar formas mais rápidas de contacto, como o telefone. Em segundo lugar, aquilo que é importante para si 

não é necessariamente importante para a outra pessoa. 

Seja claro e conciso para que o destinatário, ao ver o assunto, não tenha dúvidas sobre o conteúdo do email. 
 

3. Começar a escrever um email formal 
Utilize palavras como “Caro(a)”, “Prezado(a)” ou “Exmo(a).” e, se souber o nome da pessoa, deve incluí-lo e 

referir o respetivo cargo: “Dr.(Dra.), Diretor(a) de…”, ou “Sr.(Sra.), responsável por...”. 

Tenha em conta os pontos seguintes: 

a) Não troque "Senhores" por "Srs.", evitando as abreviaturas; 

b) "Prezados" ou "Caros" Senhores, pressupõe contacto prévio que não existe no primeiro contacto; 

c) Há quem use o "Bom dia" ou "Boa tarde", mas é frio, não sendo formal nem informal. Além disso, não sabe 

se o email será aberto de manhã, de tarde ou à noite. Por outro lado, este tratamento não se dirige a ninguém em 

particular. Se optar por alguma dessas formas de saudação, não a use “a seco” e escreva algo mais amigável 

como, por exemplo, “Bom dia, Dr. João Anselmo”. 
 

4. Escrever o corpo do email 
Seja conciso no texto do email. O recetor tem tendência a não ler textos grandes, saltando informação que pode 

ser importante. Mencione apenas aquilo que é relevante.  

Vá direto ao assunto e evite ficar a “enrolar” e a “encher chouriços”, como no seguinte exemplo: “Aqui é a 

Darlene Amaral. Você sabe quem eu sou? A aula de Física Aplicada é a minha preferida porque adoro a 

maneira como as aulas são organizadas; consigo sempre seguir as matérias e saber o que vai sair nos 

testes. Falando de testes, estava aqui a pensar que posso vir a ter um problema complicado de resolver no 

teste de segunda-feira.” 

Em vez disso, escreva: “Eu sou a Darlene Amaral e sou sua aluna na disciplina de Física Aplicada. Estou 

a entrar em contacto devido a um possível conflito de horários no teste de segunda-feira.” 

Organize as ideias e o texto e invista tempo numa boa redação.  

Escreva primeiro em tópicos e organize cada parágrafo com uma ideia. No máximo, escreva quatro a cinco 

parágrafos com três ou quatro linhas e separe-os com um espaço em branco. Texto em bloco denso pode ser 

cansativo para quem o lê. Logo, formate o texto de forma a facilitar a leitura, usando o mesmo tipo de letra do 

princípio ao fim. Use sempre letra maiúscula no início das frases e um sinal de pontuação no final. Não vai 

querer parecer desleixado ou distraído. Seja rigoroso na sua comunicação. 

No caso de enviar o mesmo email para várias pessoas ou instituições, certifique-se de que o faz em cópias 

separadas, adaptando o conteúdo aos destinatários. 

Se achar necessário apresentar-se, faça-o imediatamente a seguir à saudação, de uma forma curta e objetiva. 

Exemplo: “O meu nome é João, faço parte da equipa administrativa do hospital X e a minha função é 

elaborar relatórios das entradas e saídas de pacientes.” 

Quando anexar ficheiros (currículo e/ou carta de apresentação no caso de uma candidatura de emprego, por 

exemplo), refira-os sempre no corpo do email. Por exemplo: “Em anexo, segue uma cópia do meu currículo 

e portefólio no formato PDF”. 



Atribua nomes a curtos e claros aos documentos que anexa ao email. Não utilize espaços (prefira hífenes) nem 

caracteres especiais, para evitar que o seu destinatário receba documentos com nomes ilegíveis. 

Um outro aspeto a considerar é enviar o documento, sempre que possível, em formato não editável. Por exemplo, 

se tiver elaborado o documento em Word, envie-o em formato PDF, para que os elementos do seu trabalho não 

cheguem ao destinatário com falhas na formatação do documento se for aberto por outra versão do programa ou 

do sistema operativo. 

O conteúdo é fundamental, mas a forma não deve ser descurada. Alguns conselhos: 

1. É preferível ser conservador e escolher fontes mais formais como a “Times New Roman” e a “Arial”, 

evitando fontes decorativas como a “Comic Sans” ou a “Old English”, 

2. Escreva o email com um tamanho de fonte legível, como o “12”. 

3. Não use estilos especiais, como itálico, negrito, destaques ou fontes multicoloridas, a menos que sejam 

mesmo necessários de acordo com o conteúdo e o propósito do email. 

4. Não escreva palavras com todas as letras em maiúsculas nem utilize sorrisos (emojis). 

5. Evite palavras ou expressões negativas como “mau”, “falhanço” ou “errado”, pois podem tornar o email 

“pesado” para quem o lê. 

6. Cuidado com o uso abundante de pontos de exclamação. Pode parecer demasiado imaturo e emocional. 

7. Use o corretor ortográfico e respeite as normas gramaticais, sem recorrer a abreviaturas ou termos de gíria. 
 

5. Como terminar um email formal 
Para terminar um email formal, deve agradecer e deixar uma saudação. 

“Atenciosamente”, “Atentamente” ou “Com os melhores cumprimentos”, são fórmulas clássicas que 

resultam sempre, mas existem outras formas eficazes de se despedir num email formal: 
Cordialmente / Saudações cordiais / Fico ao dispor para quaisquer esclarecimentos / Aguardo a sua resposta/ 

Não hesite em contactar-me / Antecipadamente grato(a) /Agradeço a atenção dispensada / Com elevada estima 

Se aplicável, pode referir até quando precisa de uma resposta. 
 

Assinar o email 
Para fechar o email formal, não dispense a assinatura. Deve colocar o seu nome, título e contacto.  
 

Últimas recomendações 
1. Responder a todos – atenção! Evite usar esta opção a não ser que seja mesmo necessário. No caso de estar a 

responder a um email formal, o ideal é dirigir-se apenas ao destinatário da mensagem. 

2. Leia e releia o email que escreveu antes de o enviar. 

3. Confirme se inseriu os anexos referidos no corpo do email, bem como o assunto. 

4. Coloque o seu endereço de email em “bcc”, para ter a certeza de que o envio ocorre. 

5. Leia o texto que escreveu e tente perceber como lhe soa. Se algo não lhe soar bem, provavelmente irá 

acontecer o mesmo ao recetor. Se o email for muito importante, pode pedir a alguém que conheça que o leia 

para lhe dar uma opinião.  

6. Atenção! O humor é dos elementos mais ambíguos de qualquer escrita. Aquilo que pode ser engraçado para 

uma pessoa pode não ser para outra. Num email é de âmbito profissional, é melhor deixar o humor de lado, 

exceto se conhecer bem o destinatário. 

7. Responda sempre aos seus emails mesmo não sejam para si. Faz parte da boa etiqueta, especialmente se é 

uma mensagem importante. Responda com algo deste tipo: “Desculpe o incómodo, mas queria avisá-lo de que 

este email não era para mim, para que possa enviar ao destinatário certo.” 

8. Escreva o endereço de email em último lugar, quando a mensagem estiver pronta para enviar. Não corra o 

risco de enviar, sem querer, um email antes de o concluir e, mais importante, antes de fazer a respetiva revisão. 

9. Antes de clicar em “enviar”, confirme sempre que é o email para a pessoa certa. É fácil selecionar o nome 

errado, o que pode ser embaraçoso para si e para a pessoa que recebe o email. 

10. Quanto mais emails uma pessoa recebe, mais tende a demorar para responder a cada um. Se responder de 

imediato pode dar a impressão de que não se deu a atenção necessária ao email, ser lento a responder é 

inaceitável, sobretudo em contextos formais. Para dar uma informação simples ou confirmação de algo fácil de 

verificar, pode responder “na hora”. Com emails mais elaborados, pode responder posteriormente, o mais tardar 

no dia seguinte. Havendo a previsão de a resposta ser demorada, informe o seu interlocutor disso. 
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