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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, perspectivas políticas, com 

actividade em todos os países do mundo.

Temos uma oportunidade sem precedentes de 

escalar a generosidade em todo o mundo .

Somos o GivingTuesday.



• O GivingTuesday junta a comunidade global em torno das ideias de generosidade + acção

conjunta. 

• O nosso grande objectivo 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 

participar, na edição de 2018. Este é o 8º ano deste movimento global e quase todos os 

países do mundo já participam no GivingTuesday.

• Num mundo cada vez mais dividido, o GivingTuesday representa um novo ritual global 

baseado na alegria e esperança ,  acreditando que os actos de generosidade e 

solidariedade podem transcender fronteiras, raças, religiões e ideais políticos, 

estabelecendo fortes ligações entre as pessoas.

• 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?

3 DEZEMBRO 2019



Ideias para Redes Sociais
• Util ize o hashtag #Givingtuesdaypt e #daparamudar o burburinho 

causado pelas hashtags amplif ica o seu alcance nas redes sociais ,  porque 

expande a sua audiênc ia  normal  +  encora ja  novos doadores +  envo lve  

vo luntár ios na sua organização sem fins 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. Co loque L inks para  a  sua campanha/  página 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 3 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, identificando -o, podem 

inspirar outras pessoas a contribuir também.

• Não basta pedir fundos .  Part i lhe outras formas de como as 

pessoas se podem envolver  e  apoiar  o seu trabalho . Destaque a 

oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor.

• Acompanhe os seus resultados (estatisticas) para compreender 

quem é o seu target, a que horas do dia há maior interacção 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.

Crie a sua própria hashtag GivingTuesday .

De #GivingBlueDay a #GivingZooDay a

#GivingSpruceDay - recomendamos que

torne o GivingTuesday seu!

Faça o download dos logotipos no 

site!

FAÇA DOWNLOAD DOS LOGOTIPOS DO GIVINGTUESDAY



•

•

•

•

•

Dicas para Twitter
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EXEMPLOS DE TWEETS



• Altere a sua imagem de capa e coloque uma imagem de perfil personalizada em 

meados de novembro para parti lhar que está a participar no GivingTuesday.

• Use a foto de capa do perfil do GivingTuesday no Facebook ,  tanto na sua página sem 

fins lucrativos como nos perfis pessoais, para ajudar a amplificar o dia . Crie a uma 

moldura da campanha para fotos de perfi l !  

• - elas 

receberão uma notificação do Facebook no GivingTuesday.

• Pode uti l izar as ferramentas de 

Como alternativa, pode simplesmente vincular os seus posts do Facebook ao 

formulário de doação do seu site.

• Considere mobilizar apoiantes altamente envolvidos para angariar fundos para a sua 

organização no Facebook.

• Lembre-se de utilizar imagens que respeitem a dignidade das pessoas. Adicione 

texto alternativo às suas imagens para as tornar acessíveis .

Dicas para Facebook

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


Save the Date: #GivingTuesdaypt será a 3 Dezembro! Temos orgulho de fazer

parte desta celebração global da doação. Visite [LINK] para saber mais.

Todos podem ter impacto no #GivingTuesdaypt! Junte-se à [ORG] a 3 de 

Dezembro, dando o seu tempo, competências, voz, bens e/ou dinheiro para 

apoiar a [MISSÃO]. Saiba mais em [LINK].

Dar não é apenas fazer uma doação. É sobre fazer a diferença. Hoje, durante o 

#GivingTuesdaypt, parti lhamos as diversas formas de apoiar a [ORG] a 

[MISSÃO].

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

AMOUNT]para atingirmos a nossa meta de [$ AMOUNT]. Se você ainda não o 

fez, considere apoiar a nossa missão, para que [DECLARAÇÃO DE IMPACTO]. 

Feliz #GivingTuesdaypt, e obrigado! [LIGAÇÃO]

EXEMPLOS DE POSTS DE FACEBOOK
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•

•

•

Dicas para Instagram



•

•

•

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 partilhar 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. #GivingTuesdayPT

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



•

•

•

•

•

•

Novembro Dezembro 3

• No início de novembro: publique 3 vezes por 

semana

• Meados de novembro: comece a focar os 

seus posts nas redes sociais no 

GivingTuesday ,  postando diariamente ,  se 

possível .  

As prát icas  recomendadas são de 1 -2  posts no 

Facebook + Instagram,  e três  tweets  por dia .  

Part i lhe h istór ias  de impacto sobre a  sua 

organização + seu trabalho

• Final de novembro: Lembre as pessoas de 

contribuírem no GivingTuesday, faça também 

a l igação com o Natal!

Calendário Sugerido



No Grande Dia
3 Dezembro 2019



• Faça em Grande! Aumente a presença online! Não tenha vergonha de postar com 

frequência ao longo do dia. 

• Não se esqueça de usar o hashtag #DaparaMudar e #GivingTuesdayPT (e quaisquer 

outras que possa ter criado 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 atualização 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 visibilidade extra.

Dia das Redes Sociais



4ª Feira para dizer



Pós GivingTuesday

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

