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Contexto  
A ciência, embora cada vez mais avançada nos mais diversos sectores, ainda 
não encontrou um substituto artificial do sangue. Assim, e uma vez que apenas 
o ser Humano o pode doar, o sangue existente nos serviços de sangue nas 
unidades hospitalares depende diariamente de todos aqueles que decidem dar 
sangue, ajudando aqueles que pelas mais variadas razões se encontram em 
situações de fragilidade no que respeita à sua saúde.  

De acordo com um estudo feito em Março de 2008, pelo Instituto Português do 
Sangue (IPS), regista-se que: 

1. A evolução das dádivas no IPS desde 1996 tem vindo a aumentar 
embora seja observada uma grande discrepância entre os dadores 
inscritos e as unidades colhidas. Tendo em conta e como exemplo o 
ano de 2006, houve uma diferença de mais de 76000 dadores inscritos 
do que unidades de sangue colhidas. 

2. Embora existindo um aumento de dadores inscritos, brigadas móveis 
existentes, unidades de sangue colhidas e um consequente aumento 
dos componentes obtidos, todos os dias existem doentes com anemia, 
doentes que vão ser submetidos a cirurgias, doentes acidentados com 
hemorragias, doentes oncológicos que fazem tratamento de 
quimioterapia, doentes transplantados e muitos outros que necessitam 
de fazer tratamento com componentes sanguíneos. 

3. Enquanto um doente com anemia, por exemplo, pode necessitar de 1 ou 
2 unidades de sangue, um doente com transplante de fígado pode 
chegar a necessitar de um número bastante superior de componentes 
sanguíneos.  

4. A procura de sangue e dos seus componentes e derivados não pára de 
aumentar.  

5. No Verão regista-se sempre um decréscimo significativo no número de 
dádivas efectuadas. 

 

 

 

 

 

 



Oportunidade  
Diante um panorama de decréscimo das unidades de sangue disponíveis nas 
unidades hospitalares, assim como um aumento constante da procura de 
sangue, decidiu lançar-se uma campanha de sensibilização e apelo à 
responsabilidade social pública, com vista ao aumento do número de colheitas 
efectuadas em todo distrito de Castelo Branco.  

Sendo que, neste momento, se discute bastante acerca da responsabilidade 
social, e sendo esta um tema em voga, aproveitando esta onda recorrer-se-á 
ao apelo à sensibilidade e à humanidade, para que ninguém consiga passar 
indiferente à campanha, de forma a gerar também um passa-a-palavra.  

 

 

 

 

Conceito Criativo 
O conceito creativo designado para a campanha incidiu, maioritariamente, 
numa tentativa de captar  a atenção do público através do impacto e do 
choque.  

Dessa forma frases-tipo como “não pense que só acontece aos outros”  
associada ao acidente de viação, no caso do spot televisivo, ou o recurso a 
imagens com forte impacto tornaram-se fundamentais. 

A grande dificuldade passou por conseguir chocar, sem no entanto transmitir 
uma mensagem negativa, que poderia afastar potenciais dadores. 

Por fim a campanha incidiu sobre o slogan  “Dê Sangue... o seu pode salvar!” 
aliado a uma imagem bastante sugestiva, conceito este que vai ser o rosto com 
que se pretenderá alcançar o público. 

 

 

 

 



 

Estratégia 
A campanha terá duas fases distintas, estando ambas interligadas. Uma 
primeira de carácter informativo (distribuição de panfletos informativos em 
relação à doação de sangue) #modelo do folheto em anexo como 
folheto.doc# e numa segunda fase, introduzir-se-á também a exposição da 
informação e da campanha propriamente dita, na forma de mupis, outdoors e 
spots publicitários televisivos #spot televisivo também em anexo#, apelando 
de uma forma chocante à importância de cada dádiva. 

Exemplo de Mupi. 



 

Exemplo de Outdoor. 

Tendo-se como principal target as pessoas em boas condições de saúde, com 
hábitos de vida saudáveis, idade compreendida entre 18 e 65 anos e peso 
acima de 50 Kg, a campanha também é destinada a todos aqueles que não se 
enquadram neste perfil, pois o marketing viral torna-se cada vez mais uma 
arma e oportunidade a usar e usufruir. 

 

Timing 
Tendo em conta que o período em que a escassez de sangue se torna mais 
gritante é no período de verão, a campanha em estudo “Dádiva de sangue” terá 
início no dia 1 de Maio e terminará no dia 31 do mesmo mês, sempre com o 
intuito de aumentar o número de colheitas e também com o propósito de 
precaver situações de ruptura nos bancos de sangue. 

No âmbito desta campanha, para além dos meios publicitários utilizados foi 
pensado na distribuição de uma agenda pelas diversas farmácias, escolas, 
universidades e outras instituições, dos dias e locais onde se encontrará o IPS 
– Instituto Português do Sangue, para assim poderem doar sangue. 

Este meio de divulgação não seria somente para o público se manter 
informado, mas também iria construir um passa-a-palavra positivo. Como o 
objectivo é aumentar o número de dadores, este meio de divulgação poderia 
contribuir, de uma forma decisiva, para tal. 

 “Contamos com a sua presença para doar sangue!” 



 No mês de Maio estaremos junto de si nas seguintes cidades: 

 
• Distrito de Castelo Branco 

01.05.2008 COVILHÃ POSTO FIXO DA COVILHÃ 09:30 13:00 
12.05.2008 FUNDÃO FUNDÃO 09:00 13:00 
13.05.2008 CASTELO BRANCO HOSPITAL DE CASTELO BRANCO 09:30 17:30 
15.05.2008 COVILHÃ POSTO FIXO COVILHÃ 09:30 13:00 
20.05.2008 COVILHÃ UNIVERSIDADE DA COVILHÃ (UBI) 09:30 17:30 
27.05.2008 COVILHÃ UNIVERSIDADE DA COVILHÃ (UBI) 09:30 17:30 
29.05.2008 COVILHÃ POSTO FIXO DA COVILHÃ 09:30 13:00 

 


