


EMPRESAS

SPANX 

(Fundação Sara Blakely Atlanta, EUA) 

A Fundação Sara Blakely duplicou as doações feitas ao Fundo Malala

até $150.000 ao encorajar apoiantes a atenderem a chamada e

fazerem qualquer doação para a causa. Os doadores ficavam

automaticamente habilitados a receber uma chamada telefónica de

Malala.



EMPRESAS

https://twitter.com/jetblue/status/1067419646222061568

Nos Estados Unidos, a JetBlue lançou o seu segundo

concurso anual #CheckInForGood onde os clientes se

habilitam a ganhar uma viagem para um destino misterioso

onde farão voluntariado. Na #GivingTuesday de 2018, a

JetBlue levou os 50 vencedores do concurso e um convidado

extra numa viagem de serviço voluntário de quatro dias na

República Dominicana.

JetBlue Airways



EMPRESAS

TINDER 

A aplicação de namoro, mundialmente conhecida, usou a sua popularidade e

influência para pedir a milhões de utilizadores para estarem de

uma maneira diferente no #GivingTuesday.

O Tinder criou uma mensagem facilmente partilhável em qualquer rede social,

em que o utilizador informava que estava disponível, fosse para ajudar um

amigo a mudar de casa, para doar tempo para cozer uma sopa, para comprar

presentes de natal para aqueles que não podem pagar por eles, ou apenas um

ouvido atento para alguém que precisasse de falar. Por cada pessoa que

partilhou a mensagem #ImAvailable no #GivingTuesday, o Tinder doou $100

para o DoSomething.org, angariando mais de $200.000 para a ONG.



EMPRESAS

JOHN HANCOCK TOWER
(Boston, EUA)

A terceira campanha anual do #GivingTuesday da John

Hancock Tower atingiu um novo recorde na Maratona

de Boston. No #GivingTuesday reuniu $232.763

através de 9.674 doações, mais de 25% do número de

doações feitas no ano de 2016.



EMPRESAS

GoFundME

A GoFundMe recorreu a heróis infantis para inspirarem adultos a tomarem a iniciativa de pensar para além de nós

mesmos, tratando os outros como gostamos de ser tratados. Nas semanas que antecedem o #GivingTuesday a

GoFundMe destacou centenas de heróis infantis no seu site e montou um guia especial para pais e cuidadores

com conselhos de especialistas, dicas e atividades de heróis para crianças. No #GivingTuesday a GoFundMe doou

$100.000 às pessoas que tiveram atitudes nas suas comunidades.



EMPRESAS

AMAZON

A Amazon entregou $15.000 em bens de consumo e brinquedos em Seattle e lançou a sua campanha

#DeliveringSmiles no #GivingTuesday. Esta iniciativa gerou mais de $500.000 em doações ao longo de

dezembro. A Amazon doou também $1 para a National Alliance to End Homelessness por cada milha viajada

pela sua carrinha #DeliveringSmiles no #GivingTuesday.



EMPRESAS

CASPER

A Casper, empresa global do sono, doou 100 travesseiros e 100 lençóis para o Comité Internacional de

Resgate (IRC) para famílias de refugiados recém-chegados. Para além disso, a Casper continuou a sua tradição

#GivingTuesday de doar colchões, travesseiros e lençóis a cinco quartéis de bombeiros em toda a cidade de

Nova Iorque um em cada bairro para garantir o melhor sono e conforto possíveis.



EMPRESAS

UNBOUND

A Unbound, um site de internet feminista,

criou um pacote de produtos no valor de

$215 com o apoio de oito empresas fundadas

por mulheres para vender no

#GivingTuesday num valor de $99.

100% dos lucros foram doados a uma de

três instituições de caridade que ajudam

mulheres. A cada um dos compradores

sorteados coube decidir para qual instituição

os lucros iriam.



EMPRESAS

CNN / SUBARU

A CNN e a Subaru uniram-se pelo segundo ano consecutivo na

#GivingTuesday para apoiar os Heróis da CNN, um evento anual que

selecionam 10 indivíduos para serem premiados. Ambas as empresas

incentivaram os adeptos a doarem para organizações sem fins

lucrativos associadas ao Heros 2017. A Subaru direccionou todas as

doações num valor de $500.00 para a campanha.



EMPRESAS

SISTEMAS FINANCEIROS XTIVA

No seu primeiro #GivingTuesday a XTIVA, empresa de

serviços financeiros remota, estabeleceu como meta

100% do seu pessoal doar pelo menos 1 hora do seu

tempo a uma causa importante para eles. A XTIVA

incentivou os funcionários a tirarem tempo de trabalho

nos seus escritórios para a partir de casa doarem esse

tempo de volta à comunidade. A administração foi

inundada de histórias dos funcionários sobre as suas

experiências de doarem bens e serviços aos mais

necessitados, refeições para os sem-abrigo, doações

monetárias, e muitas outras!



EMPRESAS

DICK'S SPORTING GOODS / HOUSTON REVISION

No #GivingTuesday DICK´S Sporting Goods doou ao Houston ReVision um programa de futebol criado para

jovens refugiados com vivências de violência e pobreza em África $120.000 em equipamentos e

financiamento para apoiar o programa nos próximos anos. Além da doação ao Houston ReVision, o DICK'S

Sporting Goods comprometeu-se a doar $2 milhões em fundos para programas de desporto juvenis afetados

pelos furacões no Texas e na Flórida.



EMPRESAS

WEST ELM

A West Elm celebrou o #GivingTuesday pela primeira vez em

parceria com a Sociedade Americana para a Prevenção da

Crueldade contra os Animais (ASPCA), a Campanha dos Direitos

Humanos (HRC), o Hospital Infantil St. Jude® e o Nepal

Earthquake Relief para criar uma campanha de doações. No dia

do #GivingTuesday, a West Elm doou 100% dos lucros obtidos

para organizações sem fins lucrativos.



EMPRESAS

ALLSTATE PURPLE PURSE FOUNDATION

A AllState Purple Purse Foundation patrocinou uma competição amigável de angariação de fundos entre 

220 organizações sem fins lucrativos para ajudar sobreviventes de violência doméstica durante outubro, o 

mês da conscientização da violência doméstica.

As organizações sem fins lucrativos foram convidadas a participar em concursos de angariação de fundos 

desde o #GivingTuesday até final de dezembro, nos quais os seus doadores poderiam ganhar prémios, 

incluindo uma mala roxa assinada pela embaixadora Serena Williams. 

A campanha começou a 27/11  (#GivingTuesday) com um sorteio nesse dia de colar roxo da Kendra Scott.



EMPRESAS

T-MOBILE

A T-Mobile comemorou o #GivingTuesday lançando uma campanha com 3 

alvos:  clientes, funcionários e público em geral. 

Através de um aplicativo da T-Mobile:

▪ Os clientes receberam US $ 2 para doarem a uma de 4 organizações sem 

fins lucrativos à sua escolha;

▪ Os funcionários receberam US $ 28 para doarem a qualquer instituição de 

solidariedade à sua escolha;

▪ e por cada pessoa que twittou #GivingTWOgether no #GivingTuesday, A 

T-Mobile doou US $ 2 para distribuir entre as 4 organizações sem fins 

lucrativos até um total de US $ 100.000.



EMPRESAS

M&T BANK

Antecipando o #GivingTuesday, o M & T Bank lançou o 

"Compreender o que é Importante - Desafio Empresarial " e pediu 

às empresas que indicassem organizações sem fins lucrativos que 

apoiassem para habilitá-las a ganhar até US $ 10.000. 

5 finalistas foram escolhidos pelo M & T Bank e o público votou para 

ajudar a escolher um vencedor.

O M & T Bank anunciou o vencedor do grande prémio de $10.000 no 

#GivingTuesday e os outros quatro finalistas receberam $ 1.000.



EMPRESAS

PLUM ORGANICS

A Plum Organics ativou 16 eventos voluntários e doou mais de 40.000 bolsas de alimentos para 

crianças em todo o país. 

Em parceria com o City Dads Group pelo 2º ano, a Plum Organics conseguiu entregar doações de 

alimentos orgânicos para bebés a organizações em doze locais por todo o país. 

Além disso, os funcionários da Plum Organics foram voluntários no Alameda County Food Bank.



EMPRESAS

A Betterment, um serviço automatizado de investimentos, usou 

o #GivingTuesday para disponibilizar aos investidores uma nova 

maneira de dar.

Não só a empresa facilitou a doação para instituições de 

solidariedade a partir do #GivingTuesday, os investidores do 

Betterment puderam doar acções de investimentos de longo 

prazo diretamente para organizações de solidariedade. 

No #GivingTuesday, os investidores puderam escolher entre 11 

instituições de solidariedade para fazer doações de longo 

prazo.

BETTERMENT



EMPRESAS

RBS

(Royal Bank of Scotland Reino Unido)

O RBS participou no #GivingTuesday pelo 5º ano

consecutivo e angariou, em 2018, um total de

£490.000 de fundos para instituições de caridade. A

instituição incentivou os seus funcionários a "fazer o

bem e sentir-se bem".

O RBS incentivou também os seus clientes a doarem

os seus pontos de recompensa para uma das suas dez

instituições de caridade e fazerem matching de

doações até £50 até 31 de dezembro, angariando um

total de mais de £173.000 para causas sociais.

Além dos fundos arrecadados, os tweets do

#GivingTuesday da RBS foram vistos mais de 231.000

vezes, mais de 49% em relação aos resultados de 2017.



EMPRESAS

Dogs Trust e Radley London

(Reino Unido)

A Radley London uniu-se pelo 2º ano consecutivo à instituição de caridade

Dogs Trust no #GivingTuesday na esperança de superar o total de 50 mil

libras angariadas desde 2016 por meio de doações sem dinheiro e com uma

linha de mochilas e bolsas porta-moedas projetadas para aficcionados de

cães.

A empresa direcionou 15% do preço de venda da coleção para ajudar os

15.000 cães sem-abrigo ao cuidado da Dogs Trust.

Um porta-voz da Radley afirmou que além do produto voar das prateleiras, o

lançamento da parceria no #GivingTuesday alcançou mais de 88.000 pessoas

em 24 horas na página do Facebook da Dogs Trust, e ajudou a aumentar a

motivação dos funcionários e o envolvimento do cliente numa época

importante do ano.



Apoio a projetos sociais envolvendo 

clientes e funcionários

EMPRESAS

DKV Salud y bienestar

(Espanha)



Programas a favor da igualdade 

de oportunidades na infância

EMPRESAS

Schneider Electric

(Espanha)



Recolha de alimentos e jogos 

pelos funcionários

EMPRESAS

ARAG

(Espanha)



EMPRESAS

PayPal 

(Espanha)

PayPal com Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), 

Médicos Sem Fronteiras e Acção Contra a 

Fome



EMPRESAS

AVANTTIC

(Espanha)

Jantar solidário para arrecadar fundos a 

favor da Save The Children



EMPRESAS

EROSKI

(Espanha)

Acção online a favor da UNICEF



Compras solidárias a favor da Cáritas

EMPRESAS

Suchard

(Espanha)



Doações solidárias de 1€

EMPRESAS

Canal Cero

(Espanha)



Webinar

#GivingTuesday

EMPRESAS

StockCrowd

(Espanha)



Apoio à Associação Espanhola contra o 

Cancro

EMPRESAS

Bizum

(Espanha)



Compras online a favor da Fundação Ana 

Bella

EMPRESAS

Ticketmaster Espanha

(Espanha)



Atividades Solidárias

EMPRESAS

HelpUP

(Espanha)



EMPRESAS

MasterCard

(Espanha)

Apoio à Fundação ONCE



Concurso online

EMPRESAS

SHARE FESTIVAL

(Espanha)



Apoio e difusão do movimento

EMPRESAS

Teaming

(Espanha)



Apoio e difusão do movimento

EMPRESAS

Worldcoo

(Espanha)



Apoio à AECC e Fundação Querer

EMPRESAS

IBERDROLA

(Espanha)



Apoio e difusão do movimento

EMPRESAS

Duet Sports

(Espanha)



EMPRESAS

Holaluz

(Espanha)

Apoio e difusão do movimento com um vídeo 

próprio



Apoio e difusão do movimento

EMPRESAS

Espanha



i

CONTAMOS CONSIGO NESTE DIA, 

PARA FAZER A DIFERENÇA NO MUNDO.

SEJA NOSSO PARCEIRO
www.givingtuesday.pt

geral@givingtuesday.pt

http://www.givingtuesday.pt/

