
É mais uma bica, fachavôr.

Tome lá…



A televisão no alto do café emite 
um anúncio do Euromilhões. 
José, entre dentes, diz aos amigos.



Epá, aposto que estes gajos ajudam zero. 
É tudo para fazer dinheiro…

Claro, José. 
Oiça… Eu tenho um conhecido que 

tem um primo que diz que trabalha 
na Santa Casa e diz isso mesmo



Pois é. Aposto que é tudo para os mesmos. 
De mim, nem um chavo…

…



Mas sabemos que na Santa Casa, 
isso não é verdade.



Como transmitimos isso para 
um público com desconfiança? 
Que olha para o dinheiro 
e para o seu uso com incerteza?



Desafiando esse público que…



Vai uma aposta que ajuda.



Jogos Santa Casa apresentam:



CARTEIRA
SOCIAL
Vai uma aposta que ajuda.



Numa campanha 360º repleta de portugalidade, 
vamos juntar à desconfiança, também ela bastante 
portuguesa, um sentimento de todos nós: 
solidariedade.



CARTEIRA
SOCIAL

do seu Euromilhões ajuda 
a Dª Deolinda a ter uma vida digna
e feliz, junto de quem mais ama.

Vai uma 
aposta 
que ajuda.
2,5% ACEDA À SUA CARTEIRA SOCIAL

Carteira social:
€32,70

José António Vieira

Entrando no website dos Jogos Santa Casa, 
através do NIF dos apostadores, vamos instituir 
a carteira social, uma plataforma que permite 
a que, qualquer apostador, tenha acesso a saber 
para onde foi o seu dinheiro.



Carteira social:
€32,70

José António Vieira

Carteira social:
Veja quanto e quem ajudou com as suas apostas.

Em apostas nos seguintes jogos:

Escolha quem quer ajudar: 

CARTEIRA
SOCIAL

60% 30% 10%

€32,70
€330,70

9,9%

Centros de dia e Lares

Hospitais e Serviços de Saúde

Bombeiros e Proteção Civíl

Apoio ao Desporto

Escolas e Jardins de Infância

€12,80 

€8,70

€7,25

€2,15

€1,80

Preferências

Utilizando as percentagens que os JSC dedicam 
a cada área, o apostador poderá saber quanto
das suas Lotarias, EuroMilhões, Totoloto, Totobola 
e raspadinhas está a ser dedicado a ajudar.



Mas como dar cara a esta carteira?



Mostrando a qualquer português que…
Vai uma aposta que ajuda. 



A campanha de OOH, digital e Social Media 
irá ter como base pessoas reais, 
que estão em equipamentos da Santa Casa 
da Misericórdia ou são diariamente ajudadas 
pelos JSC e o seu trabalho.



Em TV, vamos mostrar como em qualquer café, 
papelaria ou Kiosk, à distância de uma conversa 
de café está a capacidade de ajudar 
milhares de pessoas.



Filme:
José pede uma bica ao balcão. Virando-se para a televisão ao 
alto, comenta para quem está ao seu lado, dando um toque no 
braço.

Está em transmissão um anúncio do Euromilhões.

-Epá, lá ‘tão estes. Aposto que este dinheiro todo é para ninguém.
O amigo concorda, incentivando.

-Aposta, aposta! É tudo igual. É tudo para os mesmos…

Sem ver quem está a falar, uma pessoa chama à atenção de José, 
vindo do balcão, onde está a máquina de apostas dos Jogos Santa 
Casa.

-Desculpe, senhor José. Não pude deixar de ouvir.

Plano aperta para o balcão, percebemos de quem é a voz. Um 
utente da Santa Casa aparece atrás do balcão, sorridente, 
explicando a José que de facto está a ajudar.

Aparece, como suporte, quem é e a qual 
equipamento/projeto/apoio pertence. A título de exemplo, 
utilizaremos a D. Deolinda Sardão, Utente do Centro de dia da 
Santa Casa - Bairro da Boavista

-Mas saiba que 2,5% das suas apostas no Euromilhões 
ajudam-me todos os dias. 

Entra interface rápida do website - carteira social

Se quiser confirmar, pode aceder ao site dos Jogos Santa Casa e 
descobrir quanto do seu dinheiro vai para causas sociais.

Volta para a D. Deolinda que, sorridente, entrega um boletim do 
Euromilhões para o José, enquanto diz.

Vai uma aposta que ajuda.

FECHA PACKSHOT

VO: Jogos Santa Casa
Uma boa aposta.



Desculpe, António, tire mais uma bica. 
É para a D. Deolinda, fachavôr. 
Temos muito para conversar.

Aposto que sim, José.
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