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Follow Us
GivingTuesdaypt

http://www.facebook.com/givingtuesdayPT
https://instagram.com/givingtuesday.PT
http://twitter.com/GivingTuesday
https://www.linkedin.com/company/20351543
https://www.youtube.com/user/GivingTuesday


Somos o maior movimento de generosidade da história.

Somos uma equipa de milhões, representando todas as religiões, 

perspetivas políticas, com atividade em todos os países do mundo.

Temos uma oportunidade sem precedentes de escalar a generosidade 

em todo o mundo .

Somos o GivingTuesday.



• O GivingTuesday é uma oportunidade para todas as pessoas no mundo poderem usar o seu poder 

de generosidade, de forma a se manterem conectados e ajudar a sua comunidade .  

• O nosso grande objetivo  é conseguir um mundo mais justo e generoso .

• O GivingTuesday foi fundado com base numa simples ideia :  unir as pessoas num dia de 

solidariedade .  Desde 2012, propagou-se por todo o mundo, com mais de 160 países a part icipar,  na 

edição de 2019. Este é o 9º ano deste movimento global e quase todos os países do mundo já 

part icipam no GivingTuesday.

• Neste tempo em que todos estamos experienciando um período pandémico, a generosidade tem 

permitido unir  pessoas de todas as etnias,  crenças e orientações pol ít icas no mundo inteiro.  A 

generosidade dá a todos o poder de gerar impacto positivo na vida dos outros.

• O GivingTuesday não é só sobre angariação de fundos, é sobre a união de comunidades ,  doando o 

seu tempo, poder,  competências,  know-how, voz e recursos.

MEGA-MENSAGENS



E se o mundo inteiro se unisse

por um dia para doar?

#GIVINGTUESDAY

1 DEZEMBRO 2020



Ideias para Redes Sociais

• Util ize o hashtag #Givingtuesday o burburinho causado pelas hashtags 

amplif ica o seu alcance nas redes sociais,  porque expande a sua aud iênc ia  

normal  +  encora ja  novos  doadores  +  envo lve vo luntár ios na sua organização 

sem f ins lucrativos!

• Crie uma campanha em www.givingtuesday.pt ,  que apresente os seus planos 

para o GivingTuesday e as várias formas de se contribuir para a sua causa. 

Coloque L inks  para  a  sua  campanha/  pág ina em todos os seus posts nas 

redes sociais.

• Crie conteúdo que mostre que a sua missão é algo que as pessoas querem 

apoiar . Informe as pessoas sobre a sua causa + o que a sua organização está a 

fazer para tornar o nosso mundo melhor.  Crie mensagens com impacto e gere 

emoção! 

• Peça aos seus apoiantes para alavancar as suas redes sociais postando fotos 

e o seu apoio, desafiando cinco amigos a fazer o mesmo .  "Nomear" amigos/ 

famil iares  para participar vai  aumentar exponencialmente o alcance de uma 

campanha. (as pessoas são mais propensas a participar, sendo inspiradas por 

pessoas próximas de si)



• Vá construindo o momento até ao dia 1  Dezembro e faça uma 

contagem decrescente para que as pessoas tenham a sua campanha 

bem presente no GivingTuesday!

• Peça aos seus apoiantes para criar campanhas de apoio à sua 

organização/ causa no GivingTuesday ,  vai  ter um efeito cascata: 

próprias campanhas nas redes sociais,  identif icando-o, podem inspirar 

outras pessoas a contribuir também.

• Não basta pedir fundos .  Par t i lhe  outras  fo rmas  de  como as  pessoas  

se  podem envolver  e  apo iar  o  seu  t raba lho . Destaque a oportunidade 

de tornar o mundo um lugar melhor.

• Acompanhe os seus resultados (estat íst icas) para compreender quem 

é o seu target,  a que horas do dia há maior interação nas suas contas 

de redes sociais e calendarize as suas comunicações em consonância.

Ideias para Redes Sociais



Seja criativo! Sinta-se à vontade para adaptar 

os logotipos do GivingTuesday para se 

adequarem à marca da sua organização sem fins 

lucrativos.

Cr ie a  sua própria  hashtag GivingTuesday .  De 

#GivingBlueDay a #GivingZooDay a 

#GivingSpruceDay - recomendamos que torne o 

GivingTuesday seu!

Faça o download dos logotipos no 

site!

CRIE O SEU GIVING TUESDAY!



• A sua campanha do GivingTuesday deve dizer o que você pretende 

dizer a quantidade de vezes que forem necessárias para que um 

doador veja o seu post no feed do Twitter.  Prepare antes a sua 

mensagem, para que diga muito com pouco texto e gere emoção!

• Aproveite os tópicos do Twitter .  Permitem que fale um pouco mais,  

mas mantenha tópicos semelhantes ao da discussão. Você pode 

usá- lo para contar uma história e incentivar a conversa.

• Organize um chat no Twitter sobre a sua causa e os seus desafios 

ou um Ask Me Anything com os membros da sua equipa.

• Peça aos seus apoiantes para,  no dia 1 Dezembro, alterarem os 

seus nomes exibidos no Twitter, e mostrem o seu apoio (exemplo à 

direita).

• Adicione texto alternativo às suas imagens para que elas sejam 

acessíveis a todos.

Dicas para Twitter



Não é #fakenews. Marque no seu calendário! #GivingTuesday é dia 1 de Dezembro . Já

sabe como vai ajudar?

A generosidade não está cancelada. No #GivingTuesday (1 Dez), parti lharemos as

diferentes formas de expressar generosidade diretamente das nossas casas. [INCLUA

IDEIAS DE COMO PODEM ESTAR ENVOLVIDOS NA SUA MISSÃO A PARTIR DE CASA]

Juntos somos mais fortes. Juntos podemos fazer coisas extraordinárias . Este ano, junta-se

a nós? Faça parte do #GivingTuesday e vamos unir-nos para [MISSÃO + LINK]

#GivingTuesday aqui vamos nós! Dia 1 de Dez., queremos que [ O SEU OBJECTIVO] para

dar [IMPACTO DE ATINGIR O SEU OBJECTIVO]. LINK

É #GivingTuesday! Junte-se a milhões de pessoas em todo o , apoie, contribua e mude

a sua comunidade. LINK

Hoje parti lhamos a forma como [@ORGANIZAÇÃO] está a trabalhar [O SEU TRABALHO] e

como desse lado nos pode ajudar a atingir [A SUA MISSÃO]. LINK #GivingTuesday

EXEMPLOS DE TWEETS



As mensagens de esperança, conectividade e comunidade do GivingTuesday nunca foram 

tão necessárias.  Vamos criar uma         de generosidade no dia 1 de Dezembro! Parti lhe 

como está a fazer a diferença e inspire o 

Juntámos a nossa comunidade para juntar sorrisos.  É tempo de #GivingTuesday. Junte -se 

a nós, apoiando-nos [Link]

Através do #GivingTuesday sabíamos que ajudar era um amor para a vida toda. Junte -se à 

[ORG] no dia 1 de Dezembro e vamos mostrar a nossa força! [LINK]

Sabia como a nossa generosidade faz a diferença no # GivingTuesday [LINK]

A generosidade alastra-se mais depressa do que qualquer vírus. A prova? Tudo o que têm 

feito no #GivingTuesday [LINK]. 

EXEMPLOS DE TWEETS



• unsel f ie

• Altere a  sua imagem de capa e  coloque uma imagem de perf i l  personal izada em meados  de novembro 

para  part i lhar  que está  a  par t ic ipar  no Giv ingTuesday.

• Use a  foto de capa do perf i l  do Giv ingTuesday no Facebook ,  tanto  na  sua  página  sem f ins  lucrat ivos 

como nos  per f is  pessoa is ,  para a judar  a  ampl i f icar  o  d ia . Cr ie  a  uma moldura  da  campanha para  fotos  

de per f i l !  

• - e las  receberão uma 

not i f icação do Facebook no Giv ingTuesday.

• Pode ut i l izar  as  fer ramentas de Como a l ternat iva ,  

pode s implesmente v incular  os  seus  posts do Facebook ao  formulár io  de doação do seu  s i te .

• Cons idere  mobi l izar  apoiantes  a l tamente envolv idos  para  angar iar  fundos para  a  sua  organ ização no 

Facebook .

• Lembre-se  de ut i l izar  imagens que respei tem a  d ign idade das  pessoas .  Adic ione texto a l ternat ivo às  

suas  imagens para  as  tornar  acess íveis .

Dicas para Facebook

https://www.facebook.com/frames/manage/
https://socialgood.fb.com/charitable-giving/


Save the date: #GivingTuesday será dia 1 de Dezembro! Junte a sua voz à nossa para,

juntos, mostrarmos como é possível fazer a diferença. Saiba como mudar o mundo aqui .

[LINK]

Todos podem ter impacto no #GivingTuesday! Junte-se a [ORG] no dia 1  de Dezembro 

dando o melhor de si  (tempo, competências,  voz, dinheiro) para apoiar a [MISSÃO]. 

Saiba mais em [LINK].

Dar não é apenas fazer um donativo. É fazer a diferença. É provocar uma mudança. Hoje, 

durante o #GivingTuesday, parti lhamos as diversas formas de apoiar a [ORG]  a 

[MISSÃO].

A generosidade alastra-se mais depressa do que qualquer vírus. A prova? Tudo o que 

têm feito no #GivingTuesday. Mas o dia ainda não terminou. Ainda faltam [$ AMOUNT] 

para at ingirmos a nossa meta de [$ AMOUNT]. Se ainda não participou, veja como pode 

desempenhar um papel determinante na nossa missão, para que [DECLARAÇÃO DE 

IMPACTO].

EXEMPLOS DE POSTS DE FACEBOOK



Uau! Tem sido um grande dia,  mas ainda não acabou. Ainda faltam [$ AMOUNT] para 

at ingirmos a nossa meta de [$ AMOUNT]. Se você ainda não o fez,  considere apoiar a 

nossa missão, para que [DECLARAÇÃO DE IMPACTO]. Fel iz # GivingTuesday, e obrigado! 

[LIGAÇÃO]

I l luminamos o mapa do nosso país com a t ípica generosidade portuguesa! Obrigado por  

fazer  par te  do  # Giv ingTuesday,  desta corrente de sol idariedade, apoiando-nos. Feliz 

#GivingTuesday [LINK].

EXEMPLOS DE POSTS DE FACEBOOK



• Troque a  sua b iograf ia  habitual  do perf i l  por  in formações  sobre sua  campanha do 

GivingTuesday ca l l to  act ion

URL da sua  campanha .  Não se  esqueça da  hashtag:  #giv ingtuesday

• Mantenha o  r i tmo da sua  campanha part i lhando imagens que i lust ram o seu impacto.  

Lembre-se  de usar  imagens  que respei tem a  d ign idade/  pr ivac idade das  pessoas .  Adic ione 

texto  a l ternat ivo  às  suas  imagens  para  acess ib i l idade.

• Faça um concurso no Instagram Stor ies .  Ou faça um direto!  Faça uma v is i ta  gu iada pe lo  

Seja  cr iat ivo !

• Uti l ize  o  Instagram Stor ies para  gerar  entus iasmo para  a  sua  campanha #Giv ingTuesday!  

Co loque posts diver t idos  e  rápidos  sobre o  que está  a  preparar  para  o  #Giv ingTuesday.

• Não se esqueça de usar a  nova func iona l idade donate  st icker

• Incent ive  os seus segu idores a  par t i lharem igua lmente stor ies  sobre porque apoiam a 

in ic iat iva .

• Organ ize  um desaf io (no TikTok ou Instagram Reels) !  Incent ive  os seus segu idores e  amigos  

a  espa lhar generos idade de forma cr iat iva .

Dicas para Instagram



• Dê aos seus apoiantes uma perspetiva dos bastidores do 

seu trabalho ou fale sobre questões importantes em tempo 

real .

• Onde transmitir :  YouTube, Facebook, Instagram e Twitter 

têm ótimas funcional idades de transmissão ao vivo .

• Filme o impacto do seu trabalho !  Tudo o que você precisa 

é do seu telefone.

Mais recursos na transmissão ao vivo

Como transmitir ao vivo no GivingTuesday

Dicas para Video + em Directo

https://www.givingtuesday.org/blog/2019/08/how-livestream-givingtuesday


Peça às pessoas e/ou empresas que já o apoiam para partilharem esta 

experiência. Porque contribuem e qual a importância e o impacto da 

sua organização/ causa social. Inspire mais generosidade! 

1 . Peça para contarem algo sobre  a sua organização, 

sobre o seu trabalho, sobre a sua causa. Peça que 

convidem os seus seguidores a serem também os seus.  

2. Peça à sua comunidade que já contribui ,  para parti lhar 

como e porquê o fazem. A história não precisa de ser 

sobre a sua organização social .

PEÇA AOS SEUS APOIANTES PARA 

PARTILHAREM A SUA EXPERIÊNCIA

Exemplos de mensagens

• Dar é bom e, quando partilhamos a nossa generosidade, inspiramos os outros! Partilhe com @GivingTuesdaypt o motivo da

sua participação. #GivingTuesday

• Por que doa? @GivingTuesdaypt quer saber. Partilhe a sua história #GivingTuesday



Setembro

• Crie  o seu conceito/  des ign +  ca lendár io editor ia l  

para  o  outono,  até  ao  d ia  Giv ingTuesday ( 1  Dez)

• Save the Date para  1/ 12  (com 

um evento de ca lendár io  anexo)

• Faça um comunicado geral in formando a  sua  

par t ic ipação no Giv ingTuesday

• In ic ie  posts regulares nas  redes socia is  sobre os  

seus  p lanos  para  o  Giv ingTuesday(com hashtag)

Outubro

• Comece a  aumentar  os  posts nas  suas  redes  soc ia is  

com 2 mensagens por  semana .  Apontar  para  pelo 

menos uma mensagem às  3ª  fe i ras

• Prepare  a  sua  

da sua causa + peça que par t i lhem as  suas  

mensagens

N ove m b ro  D eze mbro  1

• No in íc io  de novembro :  publ ique 3  vezes  por  

semana

• Meados de novembro:  comece a  focar  os  seus  

posts nas  redes  soc ia is  no Giv ingTuesday ,  

postando diar iamente ,  se  poss íve l .  

As prát icas  recomendadas  são de 1 -2  posts no 

Facebook +  Instagram,  e  t rês  tweets  por  d ia .  

Part i lhe  h istór ias  de  impacto sobre  a  sua  

organização +  seu t rabalho

• Fina l  de novembro :  Lembre as  pessoas de 

contr ibuí rem no Giv ingTuesday,  faça  também a  

l igação com o Nata l !

Faça Download do

Plano de comunicações de 6 Semanas 
No nosso site em: Como Participar Recursos

Calendário Sugerido



No Grande Dia
1 Dezembro 2020



• Faça em Grande! Aumente a presença onl ine! Não se iniba de postar com frequência ao longo 

do dia.  

• Não se esqueça de usar o hashtag #GivingTuesday  (e quaisquer outras que possa ter cr iado 

para a sua campanha)

• Monitorize os seus posts nas redes sociais ao longo do dia e interaja com os seus apoiantes! 

• Durante o dia,  faça posts de atual ização sobre o progresso na prossecução das suas metas,  

agradecendo sempre aos seus apoiantes/doadores.

• Use muitas imagens, vídeos e GIFs para destacar as suas mensagens. #GivingTuesday está nas 

tendências todos os anos, seja criativo para obter vis ibil idade extra.

Dia das Redes Sociais



4ª Feira para dizer



Lembre-se de agradecer aos seus apoiantes e de

parti lhar os seus resultados!

O GivingTuesday está numa missão de aumentar a

generosidade durante todo o ano, começando a 1

de dezembro!

Aproveite para pedir os contactos aos seus

apoiantes, crie uma newsletter para manter a

relação com eles!

Obrigado por se juntar a nós na construção de um

mundo + justo e + generoso!

Pós GivingTuesday

Mais formas de agradecer

Um obrigado criativo depois do Giving Tuesday

GivingTuesday foi um sucesso - e agora?

https://www.linkedin.com/company/20351543/admin/
https://www.classy.org/blog/givingtuesday-was-a-hit-now-what/


Temos uma oportunidade sem 

precedentes de escalar a 

generosidade em todo o mundo.



s

Questões?
Contacte-nos

Encontre recursos, logotipos, grafismos, e muito mais em

Givingtuesday.pt

GivingTuesday.org

Para falar connosco, envie email para:

geral@givingtuesday.pt

http://www.givingtuesday.org/organizations
http://www.givingtuesday.org/organizations

