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GIVINGTUESDAY 2020
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Quando Acontece?
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O GIVINGTUESDAY é sempre a primeira 3ª após o Black Friday.

Após 2 dias de consumo desenfreado, é dia de retribuir a quem mais precisa!

26 Nov

29 Nov

30 Nov



Como funciona para quem vai dar o apoio?
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Como funciona para as organizações sociais?
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Em que difere das actuais angariações de 
fundos?
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▪ Tem o poder cativante e inspirador de ser um dia mundial

▪ É um forte call to action

▪ É uma iniciativa cativante para as empresas, na sua vertente de responsabilidade

social

▪ A campanha é muito amplificada nas redes sociais e é um dia em que as pessoas

procuram causas para apoiar:

Campanha 

central

Campanha das 

organizações 

sociais

Posts de 

empresas, CM e 

outras 

entidades

Posts de 

figuras 

públicas, 

influenciadores 

Pessoas em 

geral que 

ajudem na 

divulgação
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GIVINGTUESDAY 2020
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O GivingTuesday é um movimento global, que pretende inspirar mais generosidade

em todo o mundo, promovendo um dia por ano em que todos somos chamados a

agir.

Leadersh ip Suppor t :  B i l l  &  M e l i n d a  G a t e s  

F o u n d a t i o n

A NOSSA MISSÃO EM PORTUGAL

Promover  a  c idadania  act iva ,  através  de  uma cultura  de  
so l idar iedade e  da  act ivação e d inamização de todo o  ecoss istema 
soc ia l .  

Acreditamos no poder  colect ivo para transformar muitas v idas!

200+
ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS

90+
EMPRESAS

220 K+
EUROS 

ANGARIADOS

CANAIS TV (RTP, 

SIC e BENFICA TV)

E RADIOS 

DIVULGARAM O DIA

16.000M+
CONTACTOS 

GERADOS PELOS 

600+ OUTDOORS

60+
FIGURAS PUBLICAS 

E 

INFLUENCIADORES

2.418M+
P OTENCIAIS  

BENEFIC IÁRIOS

60+
ARTIGOS 

P UB LICAD OS

RESULTADOS 2020
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51

75

2012      2018         2020

Movimento g lobal  

com impacto loca l ,  

em mais  de 70 pa íses

$ 2 .47 B doados no 

Giv ingTuesday 2020 nos 

EUA (25%    face a  2019)



GIVINGTUESDAY 2020
Em Portugal, num ano atípico e desafiante, o mote da campanha do GivingTuesday teve por 

objectivo a mobilização das pessoas para a importância que os pequenos gestos têm na 

vida de alguém.
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Tu & Eu, juntos mudamos o mundo

pequeno gesto, numa pequena ajuda. Por vezes 

basta um sorriso para preencher a vida de 

alguém e o mundo começa a mudar. O 

GivingTuesday é a maior corrente de 

solidariedade do planeta e é grande porque é 

feito por milhões pequenas ajudas e de grandes 

gestos, por isso, no dia 1 de dezembro, ninguém 

deve ficar parado porque Tu e Eu, juntos, 



GIVINGTUESDAY 2020
Com as cerca de 200 organizações sociais que participaram, falámos a uma só voz, 

apelando à generosidade dos portugueses.
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Das organizações de âmbito 

nacional às de actuação mais 

local, às de cooperação 

internacional, das mais 

pequenas às mais 

reconhecidas, neste dia, 

remamos juntos na 

sensibilização de Portugal 

para as causas sociais.

Juntos nesta campanha, 

conseguimos arrebatar as 

redes sociais e captar a 

atenção dos portugueses, 

mobilizando-os para actos de 

generosidade.



GIVINGTUESDAY 2020
Num contexto de pandemia, a aposta em 2020 foi aumentar a notoriedade do movimento e 

foram várias as figuras públicas que fizeram parte da nossa campanha*.
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Estas figuras publicas fizeram 

parte da nossa campanha 

central de TV, mupis e redes 

sociais*

Mas esta onda contagiante 

contou com a dinamização nas 

redes sociais de outras figuras 

públicas como Daniela Ruah, 

Mariana Monteiro, Isabel Silva 

ou Liliana Santos e com mais 

de 40 influenciadores.

O alcance (Outreach) somado 

é de cerca de + 12 milhões.

O Nosso Obrigado! 
*Campanha publicitária para TV, Outdoors e redes sociais. Filomena Cautela apenas redes sociais, Nuno Markl apenas spot 

TV e Tiago Aldeia e Catarina Gouveia outdoors e redes sociais.



GIVINGTUESDAY 2020
Tivémos a nossa campanha publicitária espalhada em outdoors por todo o país.
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Contámos com mais de 600 mupis

espalhados de Norte a Sul de 

Portugal, nas ruas, em estações de 

comboio e metro, dentro do 

metropolitano de Lisboa e em vários 

centros comerciais como o Braga 

Shopping, Oeiras Parque ou 

Amoreiras.

O alcance estimado desta 

publicidade foi superior a 16 

milhões de contactos.



GIVINGTUESDAY 2020
Contámos novamente com o apoio dos canais de televisão.
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As televisões (BENFICA TV, canais 

SIC e canais RTP) contribuíram com 

espaço publicitário para o nosso 

spot televisivo.

Marcámos ainda presença em vários 

programas para anunciar o dia e 

cativar os portugueses.



GIVINGTUESDAY 2020
Voltámos a captar a atenção dos media e mais de 60 artigos mencionaram o GivingTuesday
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Mais de 60 artigos 

(online e impressos, em 

imprensa nacional e local)

Várias empresas e Câmara 

do Comércio Americano 

em Portugal, Beta i, 

Câmaras Municipais 

divulgaram o dia



GIVINGTUESDAY
A cultura não ficou indiferente, i lustrações de generosidade criadas para o GivingTuesday e 

um dia diferente para crianças de organizações sociais.
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Ilustradores juntaram-se ao movimento e a primeira ilustração em particular, 

correu o mundo.

Várias entidades culturais ofereceram bilhetes 

para proporcionar um dia especial a 800 

crianças das organizações sociais. Muitas mais 

têm intenção de se juntar em 2021.



Deixamos aqui alguns testemunhos de organizações sociais sobre os beneficios alcançados:

GIVINGTUESDAY
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na edição de 2020 do GivingTuesday foi muito 

positiva. Conseguimos angariar em dois dias os 

podemos adquirir mais dois 

frigoríficos para a nossa casa de 

acolhimento. Agradecemos, do 

fundo dos nossos corações e em 

nome das famílias que 

acolhemos, a vossa iniciativa e 

esperamos encontrar-nos no 

"Convosco, a estadia do João e 

da sua mãe na Casa Acreditar de 

Coimbra está assegurada 

durante 5 meses."

aproximação a novas empresas e o 

estreitamento da relação com empresas já

parceiras/financiadoras a captação de novos

doadores que no futuro se pretende que venham a 

ser doadores regulares

Foi uma experiência muito

positiva a participação nesta

campanha, pois angariamos algo 

que necessitávamos e aprendemos

muito

num ano tão difí-

cil, a possibilidade de 

dar a conhecer o 

trabalho da MdM, 

aproveitando a rede de 

contactos e a própria

campanha do Giving 

Tuesday, foi muito

benéficaenorme agradecimento a todos os que contribuíram para que o 



GIVINGTUESDAY
O vosso feedback de melhoria
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▪ Mais oportunidades de visibil idade de cada campanha/organização testemunhos e reposts

▪ Maior divulgação

▪ Workshops úteis

▪ Envolvimento de empresas

▪ Dificuldades em aferir os resultados do GivingTuesday

▪ Engagement" com as causas por parte das f iguras públicas
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GIVINGTUESDAY
Dicas para as vossas campanhas criem uma comunidade☺
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Call to action para reforçar apoio de 

doadores habituais

Figuras públicas 

Influenciadores

Beneficiários
Embaixadores

Doadores 

habituais

Redes 

Sociais
Empresas

Eventos e  

Imprensa



GIVINGTUESDAY
Podendo, dinamizem pequenos eventos que criem um espirito positivo, seja com parceiros, 

seja com beneficiários, familiares, etc.
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Dia de Porta Aberta Envolva a 

comunidade numa 

obra, renovação 

que precise

Mercado Solidario Corrida, caminhada, 

jogo solidário

Jantar solidário Evento cultural 

solidário



O nosso papel
A campanha de cada organização social é essencial. Nós somos apenas um fio condutor.
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Ampliar a mensagem Facilitar o processo
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Campanha central

Gera a curiosidade e 

Inspira as pessoas para o 

dia

Campanha das organizações 

sociais

Inspira as pessoas a contribuírem para a sua 

missão

O nosso papel
A vossa campanha nas redes sociais é muito importante.

Utilizem os 

materiais 

gráficos que 

disponibilizamos 

no website



O nosso papel
Onde encontrar os recursos disponibilizados
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Em www.givingtuesday.pt

Calendário de planeamento

Logotipos

Kit de ideias para GivingTuesday

Casos de sucesso internacionais

Kit de Redes Sociais e de Comunicação

Área de Projectos



O compromisso que vos pedimos
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Interacção com as 

nossas publicações 

fazer repost, 

comentar, etc.

Identificarem-nos 

nos posts

@givingtuesdaypt

Feedback de 

Resultados

1 2 3

Qualquer erro ou apoio, enviem email para 

geral@givingtuesday.pt

mailto:geral@givingtuesday.pt


O compromisso que vos pedimos
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Feedback de Resultados

• Nº de doadores

• Nº de doações 

recebidas

• Valor monetário

• Valor em bens

• Horas de voluntariado

Informação totalmente 

confidencial

Divulgamos este nº 

agregado 

para 

Portugal

Recolham esta informação 

desde o inicio

Testemunhos

Fotos

Vídeos
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GIVINGTUESDAY
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Email: geral@givingtuesday.pt

www.givingtuesday.pt

#GIVINGTUESDAYPT

Sofia Mascarenhas

Global Leader

Email: sofiamascarenhas@givingtuesday.pt

Tel.: +351 932 761 043

#GIVINGTUESDAYPT

MUITO OBRIGADA!

SAVE THE DATE

30 NOVEMBRO 2021

GivingTuesday


