
 

 

Ficha de Transcrição 1 – ANA – Aeroportos de Portugal 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: ANA – Aeroportos de Portugal 
ENTREVISTADO: Cláudia Mesquita 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação e Imagem 
DATA: Recebida em Maio de 2008 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Sabemos que existem, nomeadamente a possibilidade de patrocinar o espectáculo das 
aves Bosque Encantado, mas na altura apenas nos foi dado a conhecer o programa 
“Padrinho Babado”. 
 
 
2. Quais são, para a ANA, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: Independentemente das razões que fundamentam o apoio concedido, um patrocínio 
tem um âmbito mais geral que um apadrinhamento. Para além disso, parece-nos que a 
designação “apadrinhamento” procura criar laços de afectividade e responsabilidade com o 
objecto apadrinhado. O apadrinhamento, em nosso entender, é uma forma de patrocínio, 
pois as empresas têm, à semelhança de outros apoios, contrapartidas promocionais. No 
entanto, este tipo de apoio tem subjacentes questões ligadas à responsabilidade social, 
neste caso ligadas directamente a preocupações de natureza ambiental – conservação das 
espécies e biodiversidade. 
  
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: Foi esta a proposta que nos foi apresentada. Para além do que a considerámos 
interessante pelo que não contrapropusemos qualquer alteração.  
 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a ANA decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: Em 2007 apadrinhámos um panda vermelho, mas já o tínhamos feito anteriormente 
(nos anos 90). Dessa vez, foi apadrinhada uma girafa. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: Esta empresa procura ter preocupações ao nível da responsabilidade social, na qual se 
inclui a área ambiental, e pretende contribuir, na medida do possível, para o 
desenvolvimento e crescimento sustentável da sociedade. “Preservação de espécies” 
(mesmo que em cativeiro) é, para nós, um dos sinónimos possíveis para “desenvolvimento 
sustentável”. 

 
 
 

ANEXOS  



 

 
6. Por que decidiram apadrinhar o panda vermelho do Nepal específicamente? 

 
R.: Por ser uma das espécies em vias de extinção e a que, da lista que nos foi enviada, 
gerou uma maior “onda” de empatia. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável da sociedade. 
 
 

C. OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a ANA? 
 
R.: As preocupações ao nível da responsabilidade social, como já se disse, procurando 
contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável da sociedade. 
 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: Achamos fundamental ajudar uma instituição como o Jardim zoológico de Lisboa que, 
ao longo de mais de uma centena de anos, em muito tem contribuído para a 
conservação/preservação das espécies, para o aumento do conhecimento e para 
proporcionar momentos de lazer a todos quantos visitam o Zoo. E não devemos esquecer 
os grandes esforços que tem efectuado para não só se modernizar enquanto espaço 
público como para proporcionar aos animais condições que minimizem o seu estado de 
cativeiro. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da ANA? 
 
R.: Os patrocínios têm um conjunto de orientações, aprovadas superiormente, e a sua 
gestão está a cargo da área de Comunicação e Imagem da ANA. A importância deste tipo 
de apoio já foi atrás referida.  
No entanto posso acrescentar que é o tipo de iniciativa cuja decisão sobre o apoio se 
centra mais no objecto do apoio, do que nas contrapartidas e nos dividendos em termos de 
imagem. 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Com pouca frequência. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Pelo menos uma ou duas Festas de Natal 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Divulgamos internamente. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Com os eventos referidos na questão 11, o público-alvo são os funcionários. 



 

 
 

D. EFEITOS DO APADRINHAMENTO 
 

 
15. Que retornos esperava a ANA ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Como já referido, a decisão sobre o apadrinhamento do Bravo centrou-se mais no 
Panda em si mesmo do que nas contrapartidas e nos dividendos em termos de imagem. 
Aliás, nunca utilizámos publicamente este apoio para nos promovermos. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Não foram medidos. 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Apenas podemos desejar conseguir que fique associada à nossa Imagem pública 
alguma preocupação no âmbito ecológico, da preservação de espécies em risco. 
 

Ficha de Transcrição 2 – Administração do Porto de Lisboa 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Administração do Porto de Lisboa 
ENTREVISTADO: Manuel Loureiro 
DEPARTAMENTO: Assessoria de Marketing e Comunicação 
DATA: Recebida em Junho de 2008 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Patrocínios e Apadrinhamentos. 
 
 
2. Quais são, para a APL, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: O patrocínio consiste num acto cronológicamente isolado e de certa forma 
“desumanizado” em relação à envolvente deste caso, enquanto que o apadrinhamento se 
trata de um “patrocínio” que se prolonga no tempo e confere características humanas à 
marca, evidenciado na ajuda que a empresa presta diariamente ao “Marduk”. 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: Pela consciência que temos sobre a difícil e dispendiosa missão do Zoo e, pelo facto do 
apadrinhamento constituir um vínculo da nossa empresa à preservação não só da espécie, 
mas também à sobrevivência do leão-marinho “Marduk”. Por outro lado o apadrinhamento 
pareceu-nos uma excelente forma de gerar “goodwill” junto dos vários públicos da APL, 
tendo em conta o número de contactos directos com os mesmos, que se traduzirão por 
certo em ganhos evidentes em termos de notoriedade. 
 
 
 
 



 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a APL decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: Em Janeiro de 2007. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: Fundamentalmente por motivos de solidariedade para com o Zoo, tendo em conta a sua 
dispendiosa missão. 

 
  

6. Por que decidiram apadrinhar a foca específicamente? 
 

R.: Após optarmos pelo apadrinhamento, a escolha da espécie deveria recair por razões 
óbvias num animal marinho, tendo em conta o muito que é feito no Porto de Lisboa pela 
preservação ambiental, sobretudo no incentivo às boas práticas ambientais pelas 
embarcações que nos visitam. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Assumir também desta forma a nossa responsabilidade social, factor cada vez mais 
determinante para o sucesso das empresas no contexto actual. (...) 
 
 

C. OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a APL? 
 
R.: Um acto de grande importância e de solidariedade. 
 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies,  educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: Pelo facto de grande parte da área do estuário do Tejo administrada pela APL se tratar 
de área de reserva natural, estamos particularmente consciencializados para a grande 
importância do papel que todos juntos (empresas e particulares), temos para a 
sustentabilidade de um planeta com recursos limitados e espécies a preservar. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da APL? 
 
R.: Ao atingirmos um target mais jovem, alcançamos não só uma maior notoriedade e 
goodwill para com a nossa também “jovem” marca, bem como, um posicionamento mais 
dinâmico inerente à mesma. 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Dado a grande variedade de espaços cobertos e descobertos que a APL dispõe na sua 
própria área de jurisdição, nunca se colocou a necessidade de recorrer a espaços 
exteriores à para a realização de eventos. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Não se aplica. 



 

 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Não se aplica. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Sobretudo os mais jovens, mas não só tendo em conta os nossos vários públicos e 
sobretudo o recente “rebranding” efectuado pela APL. 
 

E. EFEITOS DO APADRINHAMENTO 
 

 
15. Que retornos esperava a APL ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Reconhecimento pelo acto de responsabilidade social que o mesmo constitui, bem 
como, maior notoriedade da marca e um posicionamento inerente à mesma que reflectisse 
a dinâmica da APL na preservação ambiental, particularmente do Estuário do Tejo e de 
uma forma geral no combate à poluição dos oceanos. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Pelo facto da APL se tratar de uma empresa de serviços, a aferição dos retornos 
conseguidos só será efectivada aquando da elaboração de estudo de opinião. 
 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Maior notoriedade e um posicionamento mais dinâmico para a marca “Porto de Lisboa” 
 

Ficha de Transcrição 3 – Companhia de Carris de Ferro 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 

 
EMPRESA: Companhia de Carris de Ferro de Lisboa 
ENTREVISTADO: Catarina Dias 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação e Imagem 
DATA: Recebida em Junho de 2008 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Sim, é do conhecimento da Carris a existência de diversas formas de apoio ao Jardim 
Zoológico de Lisboa (direccionados para empresas apenas). Este foi um levantamento 
realizado pela empresa no momento prévio à decisão de apadrinhar um animal ao abrigo 
do programa de reprodução para espécies ameaçadas de extinção.  
Podemos então referir, a título de exemplo as seguintes modalidades disponíveis: 
- Apadrinhamento de um animal (opção da Carris), ao abrigo ou não do EEP; 
- Patrocínio ao Jardim Zoológico ou de algum projecto sobre a sua tutela; 
- Realização de parcerias, co-branding de marcas ou produtos, com vantagens para 

Clientes ou associados das marcas envolvidas; 
- Tornar-se sócio (os “Amigos do Jardim Zoológico”); 



 

- Aluguer de espaços, o Jardim Zoológico disponibiliza diversos espaços no seu interior 
que podem ser alugados para a realização de diversas acções. 
 
 
2. Quais são, para a Carris, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: As principais diferenças entre o patrocínio e o apadrinhamento são, do nosso ponto de 
vista: 

- O apadrinhamento permite transmitir para a iniciativa uma personalização diferente, que o 
patrocínio não garante; 

- O patrocínio é uma questão mais burocrática, mais materialista, enquanto que o 
apadrinhamento permite demonstrar uma posição vincada relativamente à preservação de 
uma espécie; 
- O patrocínio permite uma diversidade de concretização superior ao apadrinhamento. 
 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: De facto, o apadrinhamento é a melhor opção para a Carris, tendo em conta os 
objectivos com que partimos para esta acção e as vantagens que esta opção apresenta. O 
apadrinhamento permite à Carris: 

- Demonstrar a preocupação da empresa com a preservação da espécie animal, em 
especial, espécies em perigo de extinção;  

- Dar a conhecer esforços da empresa em prol da responsabilidade social; 
- Dar passos na conservação do nosso planeta; 
- Apoiar e acompanhar a missão do Jardim Zoológico de Lisboa; 

Além das vantagens atrás enunciadas, o apadrinhamento de um animal no Jardim 
Zoológico de Lisboa permite à Carris ter um contacto mais pessoal com esta entidade, uma 
vez que dá a esta iniciativa uma cara, um nome, a Tigre de Samatra “Glória”. É uma 
relação mais pessoal e mais próxima que une as duas entidades com um objectivo comum, 
a preservação das espécies ameaçadas de extinção. 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a Carris decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: O projecto de apadrinhamento de um animal no Jardim Zoológico iniciou-se em 1998, 
com o apadrinhamento da Canguru de Bennet “Justa”. Em 2007, optou por renovar a 
imagem que detinha no Jardim Zoológico e reafirmar a sua posição na protecção das 
espécies em vias de extinção, apadrinhando a Tigre de Samatra “Glória”. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: A decisão de apadrinhamento da Canguru “Justa” está relacionada com os elementos 
que mencionámos atrás, tais como: 

- A demonstração da preocupação da empresa com a preservação da espécie animal, em 
especial, espécies em perigo de extinção;  

- O dar a conhecer esforços da empresa em prol da responsabilidade social; 
- O dar passos na conservação do nosso planeta; 
- O apoiar e acompanhar a missão do Jardim Zoológico de Lisboa; 
- O permitir à Carris ter um contacto mais pessoal com esta entidade, uma vez que dá a esta 

iniciativa uma cara, um nome, a Tigre de Sumatra “Glória”; 
- O traduzir esta relação de parceria entre as duas entidades numa relação mais pessoal e 

mais próxima que as une com um objectivo comum, a preservação das espécies 
ameaçadas de extinção. 
A alteração no animal escolhido para apadrinhar esteve relacionada essencialmente com 
dois factores: 

- o renovar da imagem da Carris no Jardim Zoológico 
o vincar da posição da empresa na preservação das espécies ameaçadas de extinção. 



 

 
 

6. Por que decidiram apadrinhar o tigre de samatra específicamente? 
 

R.: A decisão de apadrinhar a Tigre de Samatra Glória esteve relacionada com dois 
factores. Por um lado o facto de ser uma espécie ameaçada, em perigo de extinção. Desta 
forma a Carris procura contribuir de uma forma válida para lançar o alerta acerca  deste 
problema e, monetariamente, contribuir para a preservação das condições necessárias à 
sua sobrevivência. Por outro lado está o facto de estarmos a falar de um Tigre, animal com 
que pensamos que a empresa se pode e quer identificar. Consideramos o Tigre como um 
animal possante, dinâmico, intrigante e inteligente e é um pouco assim que nos queremos 
afirmar no mercado dos transportes públicos. Com quase 136 anos de existência (não 
tantos como o da espécie que apadrinhamos, claro!) queremos continuar a manter o 
carácter dinâmico e atento da nossa marca, estar disponível para ouvir e responder às 
novas necessidades de mobilidade dos nossos Clientes de forma inteligente e eficiente. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: O nosso papel como padrinhos está claramente ligado à comunicação de auxílio na 
protecção desta espécie de tigres ameaçada. Em toda a comunicação que fazemos (dentro 
e fora do Jardim Zoológico) convidamos os nossos ouvintes/leitores a tomar conhecimento 
com este problema e a saber de que forma poderemos ajudar nesta luta.  
Sabemos que apadrinhar um animal, promovendo para este uma melhoria das suas 
condições de habitat é claramente insuficiente, tendo em conta que estamos a falar de toda 
uma espécie em perigo, mas temos que começar por algum lado.  
Podemos ver pela recente aposta do Jardim Zoológico na melhoria das condições dos 
diversos animais sobre a sua tutela (como por exemplo com a criação do Vale dos Tigres) 
que de facto esse esforço está a ser feito pelas duas entidades. 
 
 
 
C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a Carris? 
 
R.: Para a Carris, tal como referimos anteriormente este apadrinhamento é muito 
importante pois permite a afirmação de determinados valores e convicções que 
pretendemos que sejam associados à empresa e, por outro lado, a ajuda ao Jardim 
Zoológico num esforço que deverá partir de todos, a protecção das diversas espécies 
animais ameaçadas de extinção. 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: A partilha desta luta pela preservação das espécies não pertence apenas ao Jardim 
Zoológico, à Carris e a outras empresas e particulares que aderiram a esta ou outras 
iniciativas promovidas pelo Zoo. O que está em causa é a preservação do nosso planeta, 
em particular da espécie animal. Esta partilha de objectivos, de valores e de convicções é 
muito importante pela empresa e este é um projecto em que continuaremos definitivamente 
a apostar. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da Carris? 
 
R.: O apadrinhamento de um animal no Jardim Zoológico é uma das acções que compõem 
o plano de comunicação Carris desde 1998. Este plano está claramente orientado para 
responder a determinado objectivos claros de comunicação da empresa. Neste caso, a 
acção de apadrinhamento (e todas as acções de comunicação desenvolvidas anualmente 



 

com ela relacionadas) estão ligadas à tal vertente social que a Carris possui, defende e 
quer transmitir, de acordo com a sua política de sustentabilidade definida.  
A Carris afirma-se como uma empresa de transportes com quase 136 anos de vivência de 
mercado que procura claramente satisfazer as necessidades de mobilidade dos seus 
Clientes no presente mas, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É esta 
política sustentável que tem guiado a empresa. Uma actuação sustentável no mercado 
(ambiental, económica e social), não deverá ser uma política apenas da Carris mas de 
todas as empresas e de todos os particulares pois é para um futuro melhor que todos 
trabalhamos. 
 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: (...) Em termos de acções desenvolvidas no espaço do Jardim Zoológico estas são 
realizadas uma vez por ano, embora existam diversas iniciativas promovidas pela empresa 
fora do espaço do Jardim Zoológico. 
 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Normalmente optamos por estar presentes no espaço do Jardim Zoológico no Dia da 
Criança com uma acção que pode assumir diversos contornos ou especificidades 
(presença de um stand animado por promotores, distribuição de merchandising no Jardim 
Zoológico, transporte de crianças gratuito neste dia para o Jardim Zoológico, promoção de 
jogos diversos que impliquem a interacção com o público alvo). 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Sim, a divulgação é realizada dentro e fora da empresa, recorrendo a diversos meios de 
que a empresa dispõe, tais como:  
- Comunicação na frota de cerca de 800 veículos 
- Construção e envio de press releases 
-  Informação no site da Carris 
- Distribuição de material de merchandising específico ou peças de comunicação 
Em termos internos utilizamos como meios as estações da Carris, a intranet e a revista 
interna. 
 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Em termos de público-alvo prioritário e, como se pode verificar pelo dia escolhido para a 
acção, procuramos atingir as crianças. Os colaboradores da empresa, clientes do nosso 
serviço e media representam um target secundário. 
 
D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 

 
 

15. Que retornos esperava a Carris ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Como principais resultados desta acção podemos apontar: 
- Sensibilizar as crianças para o problema da protecção das espécies  
- Contribuir para um projecto de sustentabilidade das espécies animais do Jardim 

Zoológico 
- Dar a conhecer o apadrinhamento da Carris do Tigre de Samatra 
- Dar a conhecer preocupação da empresa e sua vertente social 
- Promover a imagem associada à empresa 



 

- Construir uma base de dados de escolas consistente 
- Criar uma relação próxima com as escolas  
- Garantir uma presença diária na vida das Escolas e crianças abrangidas pela acção 
 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: O apadrinhamento da Tigre Glória é ainda muito recente mas, até ao momento 
pensamos que: 

a. A sensibilização das crianças e Escolas que conseguimos abranger nas 
nossas acções tem sido muito positiva; 

b. A melhoria das condições de vivência dos Tigre com a construção do Vale dos 
Tigres representa claramente que o nosso contributo para o Jardim Zoológico 
está a ser válido e aproveitado para os devidos efeitos; 

c. Os clientes da empresa, as escolas e crianças, na sua maioria reconhecem o 
apadrinhamento e a Tigre Glória como a nossa afilhada; 

d. Estamos a trabalhar na construção de uma base de dados de Clientes 
actualizada e consistente, a qual estamos a utilizar para algumas acções de 
marketing relacional relevantes, mantendo um contacto próximo com estes 
elementos. 

 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: O público-alvo do Jardim Zoológico é também o público da Carris. Para a Carris estar 
associada a esta iniciativa é também uma forma de estar próxima do seu público, 
conhecendo-o e promovendo a sua imagem junto a este. 

 

Ficha de Transcrição 4 – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: EPUL 
ENTREVISTADO: Maria Barros 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação 
DATA: Recebida em Junho de 2008 
 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Patrocínio e Apadrinhamento de Animais. 
 
 
2. Quais são, para a EPUL, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: O apadrinhamento torna-se numa acção mais personalizada e gratificante quando 
comparada com o patrocínio, trazendo ainda uma maior perspectiva de continuidade na 
comunicação desta acção quer para o exterior quer para o interior da empresa. 
 
 
 
 
 



 

3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 
 

R.: Na verdade, o apadrinhamento surge por sugestão do Centro Cultural e Desportivo da 
EPUL, que após uma visita ao Jardim Zoológico ficou sensibilizado com essa hipótese e o 
propôs ao Conselho de Administração da empresa. 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a EPUL decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: Outubro de 2002. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: A EPUL atravessava em 2002 uma clara estratégia de mudança de imagem tentando 
posicionar-se como uma empresa mais próxima dos habitantes da cidade e com 
preocupações relacionadas com o lazer e bem-estar de todos. Apadrinhar um animal em 
concreto ajudando na sua sobrevivência e apoiando uma instituição de prestígio da nossa 
cidade como o Jardim Zoológico de Lisboa, não só se enquadrava no âmbito de uma 
política de responsabilidade social que procurámos incutir e desenvolver, como seria um 
meio através do qual poderíamos promover a nova imagem institucional ganhando a 
notoriedade desejada associada a esta causa. 

 
 

6. Por que decidiram apadrinhar o leão específicamente? 
 

R.: Uma das contrapartidas do apadrinhamento de um animal é a colocação de uma placa 
publicitária junto à instalação dos afilhados com uma mensagem e imagem da empresa. A 
EPUL procurou fazer uma placa divertida e descontraída de acordo com o novo 
posicionamento que procurava, e a escolha do EPULGAS surge ligada ao facto de na 
altura ser um dos poucos animais bebés que ainda se encontrava por apadrinhar. 
Estratégicamente, a escolha do Leão de Angola permitia à EPUL em termos exteriores 
uma visibilidade notória derivada do interesse que o leão bebé suscitava na maioria dos 
visitantes do Jardim Zoológico e internamente queríamos um animal que pudesse ser 
acompanhado desde o inicio de forma a incentivar e cativar o maior interesse de todos os 
colaboradores. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Consideramos que a nossa presença pode funcionar como um meio de sensibilização 
das pessoas para a valorização deste espaço promotor de cultura e entretenimento tão 
importante para a cidade de Lisboa. 
 
 

C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a EPUL? 
 
R.: A importância do apadrinhamento prende-se com a notoriedade e posicionamento que 
a marca EPUL procurava alcançar no âmbito da estratégia de marketing implementada. 
Este apadrinhamento reveste-se também de importância para a EPUL ao nível interno, pois 
permite-lhe apostar na sua comunicação interna. É com orgulho que os colaboradores da 
empresa vêem o nome da EPUL chegar junto de milhares de visitantes por uma causa 
como esta, e é com alguma curiosidade que gostam de acompanhar o crescimento do seu 
afilhado. 
 
 
 



 

9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 
espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 

 
R.: Trata-se de consolidar a política de responsabilidade social da empresa associada à 
estratégia de proximidade da marca EPUL junto das pessoas e da cidade. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da EPUL? 
 
R.: Como já se disse, a importância do apadrinhamento prende-se com a notoriedade e 
posicionamento da marca EPUL, a aposta na sua comunicação interna, e a consolidação 
da política de responsabilidade social da empresa. 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Até ao momento não tem sido prática realizar acções no Jardim Zoológico. Não é muito 
frequente necessitarmos de espaços externos para acções da empresa, mas quando isso 
acontece temos utilizado preferencialmente espaços disponibilizados pela CML, que é o 
nosso accionista. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Não aplicável. 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Não aplicável. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Não aplicável. 
 
D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 

 
 

15. Que retornos esperava a EPUL ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Retornos ao nível da sua imagem, ou seja, essencialmente pretendia-se que a EPUL 
fosse vista não apenas como uma empresa que promove a construção de edifícios, mas 
como uma entidade mais próxima das pessoas e da cidade. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: A EPUL conseguiu posicionar a marca de acordo com a estratégia de marketing 
definida. Rejuvenesceu-se a marca EPUL combatendo a formalidade e a distância própria 
de uma empresa municipal que na altura completava 30 anos de actividade. Através de 
uma comunicação divertida e descontraída mas simultaneamente eficaz, a EPUL 
conseguiu aproximar-se das pessoas e da cidade. Este apadrinhamento permitiu ainda 
uma alavancagem da marca, ao associarmo-nos a uma causa como esta e a uma entidade 
de prestígio como o Jardim Zoológico de Lisboa. 
 
 
 
 
 



 

17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Os benefícios do contacto com o público-alvo do Jardim Zoológico prendem-se, 
sobretudo, com o brand awareness. É nosso objectivo atingir segmentos diversificados de 
pessoas: jovens, pais, professores e até seniores que acompanham as crianças na visita a 
este espaço, fazendo com que a marca EPUL se posicione estrategicamente na mente dos 
clientes ou potenciais clientes conseguindo assim associar valor à marca. 
 

Ficha de Transcrição 5 – Metropolitano de Lisboa 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Metropolitano de Lisboa 
ENTREVISTADO: Sara Plácido. 
DEPARTAMENTO: Departamento de Relações Públicas 
DATA: Recebida em Julho de 2008 
 
 

A.JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 
 
R.: Sabemos que, para além do apadrinhamento, existe o patrocínio e a possibilidade de 
as empresas se tornarem sócias dos Amigos do Jardim Zoológico. 
 
 
2. Quais são, para o Metropolitano de Lisboa, as diferenças entre patrocínio e 

apadrinhamento? 
 
R.: Julgamos que o patrocínio é algo mais abrangente, com valores mais elevados 
enquanto o apadrinhamento tem, por outro lado, a possibilidade de personalizar o apoio 
que estamos a dar. 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: Este lémure tem uma história para nós: andou perdido nos túneis do Metro, daí a 
escolha deste animal. Isto motivou também a escolha do apadrinhamento, para além dos 
valores (a nível monetário) porque estamos a atravessar uma época de contenção de 
custos. Depois, o apadrinhamento permite-nos também personalizar o apoio que estamos 
a dar. 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que o Metropolitano de Lisboa decidiu apadrinhar um animal do Jardim 

Zoológico? 
 

R.: Em 2006. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: A decisão de apadrinhar um animal foi na sequência de um protocolo que foi assinado 
com a OTLIS, uma instituição que agrega todos os operadores de transportes de Lisboa, 
em 2006. 
 

 
 



 

 
6. Por que decidiram apadrinhar o lémure de cauda vermelha específicamente? 

 
R.: A decisão de apadrinhar o Lémure foi porque, como já se referiu, em 2006 ele andou a 
passear pelo metro, na hora de ponta, 9h da manhã. Foi um maquinista que deu conta de 
um animal que estava no meio do túnel e avisou logo os postos de comando, que trataram 
logo de tentar encontrar o animal: cortaram a energia e seguimos atrás dele, de estação 
em estação, taé conseguirmos apanhá-lo já na estação do Marquês de Pombal. 
Chamámos logo os bombeiros e os serviços da Câmara Municipal e ele estava muito 
assustado, nada habituado àquele ambiente. Foram ainda uns 5 km que ele andou no 
túnel, sempre com o perigo de tocar no carril. Nessa altura, nós RP, manifestámos o 
interesse de avançar com o processo de apadrinhamento já que as coisas antes não se 
tinham decidido. Com este episódio conseguimos finalmente apadrinhar e esta foi a razão 
porque apadrinhámos o “Sebastião”. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Contribuir para a campanha que tem como objectivo a preservação do ambiente na Ilha 
de Madagáscar. 
 
 

C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para o Metropolitano de Lisboa? 
 
R.: Sentimos que, de alguma forma estamos a contribuir para uma situação que sabemos 
que existe. O “Sebastião” está integrado no projecto que o JZ tem com a ilha de 
Madagáscar – a «Conservar Madagáscar» - e portanto, sabemos que estamos a contribuir 
para esta campanha que tem como objectivo a preservação do ambiente na Ilha de 
Madagáscar. O Metro como empresa socialmente responsável e preocupada com as 
questões ambientais quis associar-se a este projecto, para além da relação que o Lémur 
tem connosco. Nós sabemos que estando a apoiar o “Sebastião”, estamos a intergrar-nos 
nesta campanha. 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: A missão é muito importante e está directamente relacionado com a política de 
sustentabilidade que tem sido levada a cabo pelo Metro. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing do 

Metropolitano de Lisboa? 
 
R.: É importante porque permite projectar a imagem da empresa junto de um público 
bastante jovem. As crianças são a maior parte dos visitantes do Jardim Zoológico. Permite-
nos também projectar a imagem do Metro como empresa socialmente responsável. 
 
 
11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Até agora foram desenvolvidas duas acções no Jardim Zoológico. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Convidámos duas turmas de uma escola básica da região de Lisboa, onde o Metro tem 
influência, e o objectivo era apresentar o “Sebastião”, com um tratador que facilitava a 
aproximação das crianças. Mas também, proporcionámos uma viagem de metro a essas 



 

crianças, no sentido de conhecerem algumas estações de metro, ensinar as medidas de 
segurança que devem ser tidas em conta quando se utiliza o metro, impulsionando a 
utilização do mesmo. Também foram realçados alguns aspectos arquitéctónicos de 
algumas estações, tendo sempre algum carácter pedagógico. Os objectivos principais 
foram chamar a atenção das crianças para a preservação dos habitats naturais e espécies 
em via de extinção e apelar à utilização do transporte público em alternativa ao individual. 
Até agora só foram feitas estas duas acções, mas ponderamos fazer mais, trabalhando 
com estas escolas que fazem parte da nossa área de influência. 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Estas acções não são muito divulgadas. A ideia é fazer contactos com algumas 
escolas, sendo a comunicação muito directa com essas escolas. Dentro da empresa 
divulgámos no Jornal do Metro (interno) e através do portal, tal como o apadrinhamento. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Um público bastante jovem já que as crianças são a maior parte dos visitantes do 
Jardim Zoológico. 
 
D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 

 
 

15. Que retornos esperava o Metropolitano de Lisboa ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Esperamos ser reconhecidos como empresa socialmente responsável, amiga do 
ambiente mas, sobretudo, queremos ser reconhecidos junto do público como uma empresa 
socialmente responsável, preocupada coma s questões ambientais. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Nós não temos efectivamente esse feedback, não foi medido. Não tem sido possível 
fazer esse tipo de medição. 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Traz-nos muitos benefícios este tipo de acções, sobretudo tratando-se de estarmos 
mais próximos das camadas mais jovens e que eles possam ver que o Metro é uma 
empresa que está preocupada e intervém nessas questões. 

 

Ficha de Transcrição 6 – MultiÓpticas 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: MultiÓpticas 
ENTREVISTADO: Sandra Alves 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing 
DATA: Recebida em Agosto de 2008 
 
 
 
 
 
 
 



 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 
1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 

financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Sim, (...) desde o apadrinhamento, passando pelas parcerias, patrocínios e o 
associativismo. 
 
 
2. Quais são, para a MultiÓpticas, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: Na nossa perspectiva, estas duas modalidades são muito semelhantes no sentido que 
têm como principal objectivo apoiar tão nobre instituição. (...) 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: Escolhemos o apadrinhamento especialmente porque somos amantes dos animais. Ser 
padrinho é ser um segundo pai, e foi nessa perspectiva que achámos interessante cuidar 
de um animal específico para lhe poder proporcionar a melhor qualidade de vida possível, 
permitido desta forma a preservação e perpetuação da sua espécie. 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a MultiÓpticas decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: Assim que tivemos conhecimento desta possibilidade. Achamos fantástica a ideia que o 
Zoo teve, para conseguir subsistir e levar a “bom porto” a sua missão. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: A MultiOpticas, sempre teve bem vincada a perspectiva de responsabilidade social. Na 
nossa própria actividade procuramos apoiar, dentro das nossas possibilidades, aqueles 
que necessitam (...). Foi dentro deste espírito e em coerência com as nossas convicções 
que apostámos no Jardim Zoológico. 

 
 

6. Por que decidiram apadrinhar a foca específicamente? 
 

R.: Principalmente porque sabemos que, embora não seja neste momento uma espécie em 
vias de extinção, já o foi até há bem pouco tempo (entre 1917 e 1953) e por culpa do 
Homem, o seu principal predador. Naturalmente que a sua sociabilidade e simpatia, 
contribuíram bastante para esta decisão. 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Como padrinhos, consideramos que o nosso papel é o de proporcionar a melhor 
qualidade de vida ao nosso “afilhado”, contribuindo, em pequena escala é certo, para a 
preservação de uma espécie. Acreditamos que se todos contribuirmos um pouco, faremos 
muito… Nunca se sabe se um dia o Ser Humano não terá necessidade de ser 
preservado… 
 
 
C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a MultiÓpticas? 
 
R.: Essencialmente, o facto de estarmos a ajudar o Jardim Zoológico. Para nós o facto de 
nos sentirmos úteis a apoiar uma causa nobre é o garante da nossa satisfação. Desde 



 

sempre que apoiamos incondicionalmente esta instituição. Sabemos que pelo facto de 
sermos padrinhos temos a possibilidade de divulgar a nossa marca das mais diversas 
formas, mas não o fazemos. Neste caso não é isso que nos move. 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: A conservação das espécies é um tema que deveria estar sempre na ordem do dia, 
especialmente no mundo em que hoje vivemos, onde impera o desrespeito pelo meio 
envolvente. É graças a instituições como esta, que muitas vezes trabalham com poucas 
condições, que hoje ainda temos o privilégio de conhecer algumas espécies, nas suas mais 
diversas vertentes (Origens, hábitos, características etc). Tal como referimos 
anteriormente, é da nossa natureza contribuir para que o “nosso” planeta seja melhor. 
 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da 

MultiÓpticas? 
 
R.: Este nosso gesto, não assume relevância na nossa estratégia de marketing / 
comunicação porque é acção que não divulgamos. Fazemo-lo por convicção e não para 
retirar daí qualquer partido. Naturalmente, que a presença de uma placa identificativa da 
nossa empresa junto ao nosso “afilhado” é uma forma de comunicação para com todos os 
visitantes do espaço, mas os resultados daí derivados, são bastante residuais.   

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Tal como tivemos oportunidade de referir, não desenvolvemos acções no espaço. O 

contributo que damos ao Zoo é puramente de cariz filantropo. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Não se aplica. 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Não se aplica. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Não se aplica. 
 
D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 

 
 

15. Que retornos esperava a MultiÓpticas ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Apadrinhar não assume relevância na nossa estratégia de marketing / comunicação 
porque é acção que não divulgamos pelo que não se identificam retornos. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Não se aplica. 
 



 

 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Não se aplica. 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Transcrição 7 – Siemens, SA 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Siemens Portugal SA 
ENTREVISTADO: Ana Baixinho e Rita Soares da Silva 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing 
DATA: Recebida em Setembro de 2008 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Sim. Apadrinhamentos, patrocínios, donativos e quotas de sócio. 
 
 
2. Quais são, para a Siemens SA, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: O patrocínio reside num apoio esporádico a um evento ou a um projecto enquanto que 
o apadrinhamento consiste na ajuda a alguém (algum ser) durante um determinante tempo, 
tem um carácter mais duradoiro e mais personalizado. O apadrinhamento consiste no 
apoio concreto para “aquela” criança ou “aquela” pessoa. No caso do Zoo, optámos por 
apadrinhar o “nosso” Simba. 
 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: A Siemens escolheu o apadrinhamento pelo facto de querer apoiar directamente um 
animal durante um tempo concreto. Achámos que o facto de estarmos ligados a um animal 
permitir-nos-ia estar mais envolvidos na missão do Jardim Zoológico, mantendo o 
compromisso com a nossa estratégia. 
 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a Siemens SA decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: A Siemens apadrinha um animal no Jardim Zoológico desde 1997. Primeiro apoiámos o 
Tigre e mais recentemente o Leão. 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: Na altura, o Jardim Zoológico estava com dificuldades financeiras e lançou uma grande 
campanha para fomentar o apoio a esta instituição. (...) Nos anos noventa a Siemens 
achou que deveria contribuir e ajudar o Zoo e o apadrinhamento pareceu-nos ser a melhor 
solução, pois passava pelo envolvimento mais directo com um dos animais. A Siemens 



 

sentiu-se mais responsabilizada em ajudar, contribuindo assim com uma verba 
directamente para a alimentação e suporte de uma das espécies que habitam o Zoo.  

 
 

6. Por que decidiram apadrinhar o leão específicamente? 
 

R.: (...) Houve a necessidade de reestruturar o solar dos leões. Paralelamente nasceram 
novos leões no Zoo e consequentemente a instituição precisava de mais apoios e a 
Siemens nessa altura ponderou a mudança do seu apadrinhamento para um dos 
Leõezinhos. O Simba ainda não tinha nome e a Siemens lançou um concurso para 
escolher o nome deste novo habitante. 
 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Com o apadrinhamento do leão Simba, a Siemens pretende contribuir para a 
preservação da espécie, mas também promover a educação. De uma forma genérica a 
Siemens pretende contribuir também para o Zoo – instituição -, promovendo todas as 
espécies que ali habitam. 
 
 

C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a Siemens SA? 
 
R.: A Siemens tem um grande carinho pelo apadrinhamento do Leão Simba que já mantém 
há 5 anos. Este é um dos apoios regulares que queremos continuar o maior tempo 
possível. Entre todos os apoios e patrocínios que a Siemens tem anualmente, o 
apadrinhamento ao Zoo e nomeadamente a parceria com o Jardim Zoológico é das 
parcerias mais duradouras que a empresa tem mantido. 
 
 
9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 

espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 
 
R.: A conservação das espécies e a educação sobre essas espécies é para a nossa 
empresa muito importante, na medida em que este apadrinhamento tem todos os vínculos 
com a estratégia de apoios da nossa política de responsabilidade corporativa. A Academia 
Siemens tem por definição apoiar a educação e a investigação para além de uma outra 
área muito importante que é o ambiente. Como tal, consideramos que a missão do Zoo é 
partilhada pela missão da nossa Academia Siemens. 
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da Siemens 

SA? 
 
R.: A Siemens não tem uma estratégia de marketing muito vincada. O nosso marketing 
reside num simples B2B uma vez que não temos produtos de grande consumo. No 
entanto, a nossa actuação na área industrial faz com que sejamos uma empresa presente 
na vida de todos os portugueses. (...) Relativamente ao nosso Simba, a nossa empresa 
considera que a importância deste apadrinhamento tem de ser notório para os nossos 
colaboradores e para as crianças e jovens da nossa sociedade. (...) 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Realizamos anualmente duas a três acções. 
 
 
 



 

12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Visitas de crianças das escolas com as quais temos parcerias e/ ou de colaboradores e 
seus familiares. 
 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Sim. 
 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: Os colaboradores e os nossos clientes e parceiros. 
 
 

D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 
 

 
15. Que retornos esperava a Siemens SA ter com o apadrinhamento? 
 
R.: Os únicos retornos que a Siemens conseguiu alcançar foi durante a acção de 
divulgação do concurso do nome do Simba. Consideramos que só com o apadrinhamento 
não se conseguiu até hoje obter muito retorno. Quem contribui com um apoio desta 
espécie é porque realmente tem gosto em ajudar. Para uma empresa ter algum retorno 
terá que investir em acções adicionais ao apadrinhamento. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Não mensuráveis. Quase nulos. 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: Os benefícios com o público-alvo do Zoo não são muitos. A Siemens não tem produtos 
facilmente comunicáveis entre estes públicos. 
  
 
Ficha de Transcrição 8 – Sociedade do Ponto Verde 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Sociedade do Ponto Verde 
ENTREVISTADO: Susana Palma 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação 
DATA: Recebida em Maio de 2008 
 

A. JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de 
financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as 
enumerasse. 

 
R.: Sabemos que existe o apadrinhamento de animais e o patrocínio de espaços do Zoo. E 
também existe a possibilidade de ser sócio do Jardim. 
 
 
 



 

2. Quais são, para a SPV, as diferenças entre patrocínio e apadrinhamento? 
 
R.: Como referido na resposta anterior, o apadrinhamento é feito a um animal específico 
enquanto o patrocínio se dedica a espaços existentes no Jardim Zoológico, como por ex.; a 
Baía dos Golfinhos. 
 
3. Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio? 

 
R.: O apadrinhamento foi decidido depois de um repto que nos foi dirigido pelo Jardim 
Zoológico e que resolvemos aceitar. Não investigámos a hipótese de patrocínio. 
 
 
 

 B. MOTIVAÇÕES 
 
4. Quando é que a SPV decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico? 

 
R.: O Jardim Zoológico fez uma campanha de angariação de padrinhos junto de empresas, 
intitulada “Seja um padrinho babado”. Recebemos o pedido e decidimos avançar com o 
nosso apoio a uma espécie animal em perigo. 
 
 
 
 
 
5. Por que decidiram fazê-lo? 
 
R.: Porque a iniciativa nos chamou a atenção pela validade da causa. O Apadrinhamento 
de Animais por Empresas é uma das formas de investir no Jardim Zoológico de Lisboa e 
contribuir para o bem-estar dos animais que nele vivem.  
Ao mesmo tempo as contrapartidas pareceram interessantes já que a empresa teria direito 
a alguma visibilidade junto ao habitat do animal escolhido, através da colocação de uma 
placa. 
    

 
 
 

6. Por que decidiram apadrinhar a foca específicamente? 
 

R.: Decidimos fazer uma votação interna entre todas as hipóteses propostas pelo Zoo. 
Desta forma envolvemos todos os colaboradores na escolha para que se sentissem todos 
eles padrinhos e a Storm foi o animal mais votado e portanto escolhido para nosso 
afilhado.  
 
 
7. Qual pensam ser o vosso papel como padrinhos? 
 
R.: Sobretudo contribuir para o bem-estar dos animais que nele vivem.  
 
 
 

C.OBJECTIVOS DO APADRINHAMENTO 
 
8. Qual é a importância do apadrinhamento para a SPV? 
 
R.: É uma forma de demonstrarmos que as preocupações ambientais da Sociedade Ponto 
Verde não se cingem à nossa área de actuação. 

 
 

 



 

9. Qual é, para vós, a importância de partilhar a missão de conservação das 
espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico? 

 
R.: É uma forma de contribuirmos para a preservação das espécies animais e para que o 
Jardim Zoológico continue o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos 
anos, através da melhoria das condições de vida dos animais.  
 
 
10. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing da SPV? 
 
R.: Sermos padrinhos da Storm é mais uma forma de contactar directamente os 
consumidores de embalagens e de alguma forma chamar-lhes a atenção para a 
reciclagem. 

 
 

11. Com que frequência desenvolvem acções/eventos no espaço do Zoo? 
 
R.: Na proposta de apadrinhamento temos direito, entre outros benefícios, a fazer uma 
acção no Jardim Zoológico num dia à nossa escolha e foi isso que sucedeu em 2007, o 
primeiro ano em que fomos padrinhos babados de um animal do Zoo. 
 
 
12. Quais as acções/eventos levados a cabo? 
 
R.: Em 2007 fizemos uma acção de sensibilização no dia 5 de Junho, dia Mundial do 
Ambiente. “Separar vai Colar II”, a iniciativa que a SPV desenvolveu durante todo o ano de 
2007, de Norte a Sul do país, foi a iniciativa escolhida para estar presente no Zoo. 
O objectivo desta acção foi o de continuar a incentivar os portugueses a colocarem os 
resíduos das suas embalagens nos contentores dos Ecopontos, aumentando assim as 
quotas de reciclagem. Durante todo o dia, uma equipa de monitores da Sociedade Ponto 
Verde esteve disponível para abordar os visitantes e dar-lhes a conhecer a mecânica da 
iniciativa que habilitava os visitantes a receber prémios. 

 
 
13. Divulgam essas acções/eventos (dentro e fora da empresa)? 
 
R.: Todas as nossas acções são sempre divulgadas dentro da empresa e junto da 
Comunicação Social. 
 
 
14. Qual o público-alvo que pretendem atingir? 

 
R.: A área de actividade da Sociedade Ponto Verde destina-se a todo o tipo de públicos 
porque todos são importantes para contribuir para aumentar os hábitos de reciclagem dos 
portugueses. No entanto, ao apadrinharmos um animal do Zoo, cremos que um público 
infantil será o que mais facilmente se identificará com esta mensagem. 
 
D.EFEITOS DO APADRINHAMENTO 

 
 

15. Que retornos esperava a SPV ter com o apadrinhamento? 
 
R.: O objectivo principal do apadrinhamento foi o de contribuir para ajudar uma espécie 
ameaçada. 
 
 
16. Que retornos efectivamente conseguiram? 
 
R.: Este apadrinhamento deu à SPV visibilidade nos meios de comunicação como empresa 
preocupada com o bem-estar dos animais que vivem no Jardim Zoológico de Lisboa. Não 



 

temos forma de contabilizar se de alguma forma este apadrinhamento contribuiu para 
aumentar as taxas de reciclagem. 
 
 
17. Quais os benefícios do contactos com o público-alvo do Jardim Zoológico? 
 
R.: O principal público-alvo do Jardim Zoológico, as crianças, são o futuro, e como tal, se 
os alertarmos desde muito novos para as questões ambientais e particularmente para a 
reciclagem, mais facilmente teremos adultos responsáveis e participativos. Por outro lado 
também é importante impactar os pais e obrigá-los a tomar consciência desta realidade, 
contribuindo assim para um futuro melhor para os seus próprios filhos. 
 
 
 
Ficha de Transcrição 9 – CTT 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: CTT  
ENTREVISTADO: José Manuel Almeida 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing Institucional 
DATA: Recebida em Julho de 2008 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Conhecemos efectivamente o “apadrinhamento” de animais. 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Tivemos conhecimento dessa possibilidade através de marketing directo, isto é, através 
de uma comunicação escrita – apresentação de proposta – por parte do Zoo. 
 

B. MOTIVAÇÕES 
 

3. Por que não aderem? 
 
R.: Não aderimos, porque as partes envolvidas não chegaram a acordo. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: A hipótese que se colocou de apadrinharmos um animal teve diversas motivações. 
Umas relacionadas com a “Responsabilidade Social”, no âmbito da preservação das 
espécies, por exemplo. Outras, eventualmente, relacionadas com o facto de se tratar de 
uma instituição socialmente muito relevante. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e Marketing da 

empresa? 
 
R.: As mais valias resultantes de uma situação desta natureza são, essencialmente as 
seguintes: contacto privilegiado com o target “crianças”; grande reconhecimento da 
instituição, por parte do público; valores positivos, associados ao Zoo, entre outras. 
 
 
 
 
 



 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 

R.: O Zoo é um parque que alia o entretenimento e a diversão à educação. Mas é também, em 
nossa opinião, um centro de conservação das espécies. 
 
Ficha de Transcrição 10 – Galp Energia 
 
FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Galp Gás Natural 
ENTREVISTADO:Manuel Andrade 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing- Eventos e Patrocínios 
DATA: Recebido em Julho de 2008. 
 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Não, julgo ser uma forma de patrocínio apenas a um animal ou determinada espécie. 
 
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Não se aplica. 
 
 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: A Galp Energia é uma empresa com diversos ramos de actividade e com uma marca 
muito abrangente como tal seria um pouco redutor apadrinhar apenas uma animal, isto 
porque não existe nenhum que claramente se identifique imediatamente connosco, tal 
como imagino que a Lacoste possa apadrinhar o crocodilo ou a Camel um camelo. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: Não pensamos aderir a este tipo de patrocínio, pelas razões expostas anteriormente. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: Penso que quando a identificação é clara entre uma marca e um animal ou quando a 
imagem desse animal associa valores à marca que são interessantes para a mesma, o 
apadrinhamento pode ser muito interessante. Além disso, quando o target preferencial de 
uma empresa são crianças este tipo de acção ainda pode ser mais relevante para a marca. 
 
 
 
 
 
 



 

 C. MISSÃO 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Acho que a missão principal do ZOO de Lisboa como a de qualquer outro no mundo, é 
a preservação da biodiversidade, através da protecção de animais que estejam em vias de 
extinção e não só. Tem também como missão importante uma função pedagógica que 
permite que se conheçam ao vivo animais que de outra forma só se veriam em livros ou 
televisão. 
 

Ficha de Transcrição 11 – Mercedes Benz 
 
FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Mercedes Benz Portugal  
ENTREVISTADO: Nuno Mendonça. 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing. 
DATA: Recebida em Maio de 2008 
 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Sim. 
  
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Já recebemos alguma publicidade sobre este tema, bem como tem sido bastante 
mencionado nos meios de comunicação em geral. 

 
 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: A nossa Empresa é uma multinacional onde são definidos guidelines internacionais que 
definem o âmbito dos apoios, patrocínios e cedências de modo a existir uma coerência a 
nível mundial. Neste âmbito, e tendo em conta que o apoio a jardins zoológicos não faz 
parte das áreas a apoiar, não nos será possível aderir. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: Se nos fosse possível aderir, a motivação principal seria ajudar a nobre missão que o 
Jardim Zoológico de Lisboa tem. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: Na minha opinião, enquanto responsável de comunicação da empresa, julgo que as 
áreas onde é desenvolvido mecenato, patrocínios e ou apoio com uma finalidade caritativa 
ou social, a empresa não deve explorar demasiadamente a “boa acção” que implementou. 
Neste sentido, as mais-valias a nível de comunicação ou marketing não seriam muitas. 
Vejo como possíveis acções que trouxessem retorno, uma acção com os colaboradores 



 

internos e a promoção de um evento com parceiros ou clientes nas instalações do Jardim 
Zoológico. 
 
 
 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Em linhas gerais, conheço. Acompanho com interesse as notícias que saem sobre o 
Jardim Zoológico de Lisboa, apesar de não conhecer em detalhe todas as suas 
actividades. 
 
Ficha de Transcrição 12 – OCP Portugal 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: OCP Portugal 
ENTREVISTADO: Sandra Lopes 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing. 
DATA: Recebida em Setembro de 2008 
 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Não. 
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Não se aplica. 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: A não adesão deve-se à falta de conhecimento da iniciativa. Por outro lado, este tipo de 
iniciativa não se enquadra na política de marketing da empresa, cujo alvo são as farmácias 
e entidades de saúde.  
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: Não é estratégia da empresa a média prazo aderir a este tipo de iniciativas. Aderir a 
esta iniciativa seria por uma questão de solidariedade e notoriedade junto do grande 
público. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: A notoriedade apenas. 
 
 

 C. MISSÃO 
 
 



 

6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Não. 
 
Ficha de Transcrição 13 – PT Comunicações 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: PT Comunicações 
ENTREVISTADO: Maria João Lopes. 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing e Comunicação. 
DATA: Recebida em Junho de 2008 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Sim. 
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Através de propostas que o Jardim Zoológico nos tem vindo a enviar. 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: A empresa assume compromissos aos quais são dedicadas verbas durante alguns 
anos, ou seja, o orçamento é realizado em função dos acordos estabelecidos. A verba 
disponível para novos acordos é, por isso, muito limitada, sendo a sua aplicação estudada 
com todo o rigor. Face às diferentes propostas que nos chegam, temos que seleccionar 
apenas algumas. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: Apoiar, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade 
ambiental, a manutenção do parque zoológico e/ou botânico, participando nas acções de 
educação que desenvolve e apoiando os programas existentes nessa área. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: A PT como Grupo de referência em Portugal intervém activamente na educação, 
ambiente, cultura e desporto assumindo diariamente o seu compromisso com a sociedade. 
O investimento nas acções desenvolvidas pelo Jardim Zoológico seria rentabilizado para 
reforçar a proximidade junto da comunidade e o envolvimento em várias áreas de acção, 
tanto ao nível da comunicação interna/externa como ao nível de desenvolvimento de 
iniciativas de comunicação de produto/serviços. 
 
 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Manutenção e Desenvolvimento do parque botânico e zoológico de forma a constitui-lo 
como um espaço privilegiado de interacções entre o mesmo e a comunidade com o 



 

objectivo de alcançar atitudes e comportamentos cada vez mais responsáveis do ponto de 
vista do ambiente e da preservação das espécies. 
  
 

 
Ficha de Transcrição 14 – Renault Portugal 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Renault Portugal 
ENTREVISTADO: Maria João Viana. 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação 
DATA: Recebida em Junho de 2008 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Sim.  
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Já apadrinhamos durante algum tempo um animal: a chita. 
 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: Neste momento não aderimos porque é esta a estratégia da empresa e não se 
enquadra nos temas de comunicação da empresa. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: A Responsabilidade Social, ou seja, o reconhecimento do contributo que a empresa 
deve dar. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: Depende do animal a apadrinhar. 
 
 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Sim. Dar a conhecer os vários grupos de animais, desde mamíferos aos répteis, 
passando pelas aves e não esquecendo as espécies mais ameaçadas e em vias de 
extinção; mostrar o bem-estar dos seus animais, a conservação das espécies em habitat 
natural e a melhoria da sua imagem e do seu espaço. 
 
 
 
 
 



 

Ficha de Transcrição 15 – Repsol Polímeros 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Repsol Polímeros  
ENTREVISTADO: Departamento de Comunicação e Relações Públicas 
DEPARTAMENTO: Departamento de Comunicação e Relações Públicas 
DATA: Recebida em Julho de 2008 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Sim.  
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Através de brochura institucional acompanhada de uma carta onde explicava qual o 
objectivo. 
 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: Porque a Repsol Polímeros está localizada no complexo industrial de Sines e tem por 
prática colaborar com as comunidades onde está inserida, para apoio a diversas 
actividades, nomeadamente, no âmbito social cultura e desporto. Este projecto é de 
caracter nacional e por esse motivo sai da nossa área de actuação. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: A maior motivação era o bem-estar dos animais e a conservação de espécies em 
habitat natural. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: Inserir o nosso logotipo na revista institucional do Jardim Zoológico fazendo referência 
ao apadrinhamento, bem como colocar uma faixa no Jardim Zoológico em local estipulado 
para o efeito e divulgar o „animal‟ apadrinhado pela empresa à comunidade. 
 
 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Sim. Através dos meios de comunicação social. 
 
Ficha de Transcrição 16 – Somague 
 

FICHA DE TRANSCRIÇÃO 
 
EMPRESA: Somague 
ENTREVISTADO: Sandra Moreira 
DEPARTAMENTO: Departamento de Marketing. 



 

DATA: Recebida em Junho de 2008 
 

A. CONHECIMENTO DAS FORMAS DE PATROCÍNIO NO JARDIM ZOOLÓGICO 
 

1. O Jardim Zoológico de Lisboa conta, actualmente, com diferentes formas de 
investimento: o patrocínio, a parceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. 
Relativamente a isto, conhecem o apadrinhamento em especial? 
 

R.: Sim. 
 
 
 
2. De que forma conheceram? 
 
R.: Por acções de divulgação do Zoo. 
 
B. MOTIVAÇÕES 

 
3. Por que não aderem? 
 
R.: Não se enquadra na política de patrocínios da Somague, que está vocacionada para 
apoios de eventos relacionados com as suas áreas de actividade. 
 
4. Se viessem a aderir, quais seriam as vossas motivações? 
 
R.: Não se enquadra na sua actividade. 
 
5. Quais julgam ser as mais-valias ao nível do Mix de Comunicação e 

Marketing/Comunicação da empresa? 
 
R.: Não se enquadra na sua actividade. 
 

 C. MISSÃO 
 
 
6. Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?  
 
R.: Não. 
 
Ficha de Transcrição 17 – Entrevista a Inês Beirão, responsável do Departamento de 
Marketing do Jardim Zoológico de Lisboa. 
 

MOTIVAÇÕES 

 

1. Quais são as principais diferenças entre patrocínio e apadrinhamento para o 
Jardim Zoológico? 

O número um, e antes de mais, é que o patrocínio é bastante mais caro que o apadrinhamento. 

Depois é que o patrocínio é feito à medida do cliente, ou seja, do patrocinador. Vou dar um 

exemplo hipotético: a Peugeot quer patrocinar uma instalação. Nós vamos fazer uma proposta 

de patrocínio e obviamente que, o animal mais associado à Peugeot é o Leão. Vamos fazer 

uma apresentação do Solar dos Leões porque nós achamos que é o que se enquadra mais, 

neste caso, à Peugeot. Depois há outras empresas que não têm uma ligação tão directa com o 

animal e nós fazemos ligação ou pela cor ou pela missão da empresa... acabamos por 

enquadrar essa missão nalguma instalação específica. (…) Depois de seleccionada a 

instalação, fazemos a proposta à sua medida, totalmente, desde as contrapartidas. Por 

exemplo se uma empresa tem cartão se calhar faz sentido que os clientes com cartão na 

entrada tenham desconto; mas outra empresa se calhar prefere, por exemplo, estar mais 



 

presente no Jardim e ter um pequeno stand cá. Depois de apresentadas por nós as 

contrapartidas, são revistas pelo cliente que nos faz outras sugestões daquilo que ele pretende 

tirar realmente do Jardim em termos de comunicação. No fundo eles não patrocinam um animal 

mas sim uma instalação: toda a instalação, todos os animais dessa instalação, a alimentação, 

a saúde e a conservação da mesma instalação. O apadrinhamento tem as contrapartidas 

estandardizadas, ou seja, faz o apadrinhamento de um único animal, não da espécie. Os 

elefantes, por exemplo, patrocinam um único elefante e podem dar um nome ao elefante. As 

contrapartidas são iguais para toda a gente e o valor também é igual para toda a gente – 400 

euros para um animal não em vias de extinção e 500 euros para um em vias de extinção, por 

mês. As contrapartidas são o diploma de apadrinhamento, a placa publicitária junto da 

instalação, têm direito a uma acção de sampling ou relações públicas dentro do Jardim, o 

logótipo da empresa vai ficar também no site do Jardim Zoológico e será feita menção do 

apadrinhamento no nosso site. Um patrocínio tem muito mais regalias, para além disto e tem 

muito mais impacto, não só em termos de ajuda para com os animais mas também de impacto 

visual.  

 

2. É o Jardim que decide os animais que devem ser apadrinhados? 

Tanto no patrocínio como no apadrinhamento nós falamos com as pessoas e há empresas que 

já sabem à partida que animal querem e dizem. Caso não tenham grandes ideias, podemos 

ajudar, dar uma sugestão olhando um bocadinho para a empresa. E há uma discussão. Se for 

um patrocínio, que é de uma instalação e é mais difícil de associar, temos já a lista de todas as 

instalações que são patrocináveis e somos sempre nós que damos o primeiro passo. 

Obviamente que depois, em conversa eles podem dizer que preferem algo diferente.  

3. Que papel representa o padrinho para o Jardim Zoológico? 
 

Todos os nossos produtos comerciais têm, obviamente, a sua importância em termos do 

impacto que dão à empresa. O que tem mais importância, exactamente pelo valor, porque é 

isso que o Jardim precisa, é o patrocínio. Em segundo lugar vem o apadrinhamento. Tudo é 

prioritário mas, de facto, aquele que nos traz mais retorno é o patrocínio. O apadrinhamento 

também é importante para nós e damos todo o apreço a estes clientes que fazem o 

apadrinhamento porque vários apadrinhamentos acabam por representar um valor substancial 

para a empresa. Por outro lado, há um acompanhamento muito próximo do apadrinhamento 

porque, como é um valor mais baixo, é mais acessível às empresas e, por isso, acabam por ser 

muitos e há uma rotatividade maior e dão mais trabalho que um patrocinador. O 

apadrinhamento é mais meticuloso, temos que garantir que o logótipo está no site, recebem os 

e-mail, os bilhetes, quando é que são renovados os contratos, etc. Depois da renovação temos 

que saber se receberam os 20 bilhetes, depois temos de telefonar a saber se querem fazer a 

acção se ainda não fizeram. Ou seja, é muito meticuloso, temos que garantir as contrapartidas 

todos os anos.  

 

OBJECTIVOS  

 

4. Qual a importância do apadrinhamento na estratégia de marketing do Jardim 
Zoológico? 

 
O apadrinhamento foi criado até antes do patrocínio porque o apadrinhamento surgiu 

inicialmente através de permutas. Ou seja, o Jardim há muitos anos atrás teve problemas 

financeiros e nessa altura acabavam por telefonar às empresas quando precisavam. 



 

Imaginemos este exemplo hipotético: que tinham falta de 30 computadores e não tinham activo 

para comprar, telefonavam para a HP a pedir e como contrapartida a empresa podia ter uma 

representação qualquer em termos de comunicação dentro do Jardim. Recebendo os 

computadores, depois, por simpatia, colocava-se uma placa a dizer que a empresa 

apadrinhava o animal x. Começou por crescer dessa forma e o primeiro padrinho, que ainda 

hoje é, foi a Lacoste. Depois, ao crescer, foram-se dando mais contrapartidas para existir 

retorno de investimento. Antigamente, as empresas a nível nacional tinham uma 

disponibilidade muito maior. (…) Ao longo destes anos, as empresas, com o crescimento da 

competitividade ao nível global, acabaram por dar mais importância às contrapartidas e aí 

tivemos de criar mais. É que a diferença do Jardim para outras instituições é que, muitas 

vezes, as empresas dão dinheiro a fundo perdido para essas instituições, como donativo e sem 

retorno nenhum e essas instituições não têm forma de lhes dar visibilidade ou retorno. Aqui no 

Jardim, temos essa vantagem de conseguirmos, além de darmos esse lado de 

responsabilidade social que as empresas tanto gostam porque os ajuda no IRS, conseguimos 

dar algum retorno de comunicação. Como o Jardim tem entre 800 mil a um milhão de visitantes 

por ano, com uma visibilidade enorme, as empresas podem ter retorno, é aliciante. (…) No 

caso do apadrinhamento, as empresas vêem que não é um investimento assim tão elevado 

como isso e como acabam por também bastante retorno.  

Mas nós não divulgamos o Jardim com o apadrinhamento. O nosso objectivo ao criar isto não é 

a nossa visibilidade é conseguir trazer dinheiro para o Jardim e conseguir arranjar de uma 

forma não pedinte, conseguir apoio, numa escala de marketing social. Esse é o marketing 

social mais saudável porque não estão a dar dinheiro a fundo perdido porque nós conseguimos 

criar uma estrutura que põe dinheiro no Jardim e com a qual nós criamos mecanismos que dão 

retorno às empresas. Em termos da nossa estratégia, é única e exclusivamente por dinheiro no 

Jardim porque somos, ao mesmo tempo, uma SA e uma IPSS, não temos interesses lucrativos 

e que precisa de angariação de fundos. A estratégia de marketing está em conseguir angariar 

fundos e criar mecanismos de cativação das empresas conseguindo ao mesmo tempo retorno 

para eles.    

 

5. Qual é importância, para o Jardim, da partilha da sua missão de conservação das 
espécies, educação e investigação científica com as empresas? 

 

Hoje em dia está muito em voga, por parte das empresas, a responsabilidade social, os 

cuidados com o ambiente e com as espécies animais, com a extinção, com o ozono, com a 

poluição, com o crescimento rápido das cidades. Há, de facto, uma maior sensibilização na 

sociedade em geral para estes factores. Não há nada mais falado nas empresas grandes – que 

são o espelho das pequenas e médias já que elas são mães do tipo de pensamento 

empresarial que se deve ter – que a qualidade de vida do empregado mas também toda a 

envolvência da sociedade, do espaço do universo. (…) há mais preocupação do que 

“queremos ganhar dinheiro”. Eles sabem que para ter o empregado satisfeito têm que dar as 

melhores condições ao empregado, têm que ter a comunidade satisfeita. É muito fácil, neste 

momento, associar a missão do Jardim à missão das empresas. As grandes multinacionais e 

não só já têm essa visão e têm essa missão e não só o tal lucro da empresa mas também têm 

inserido na sua missão o respeito pelos empregados, o cuidado com a comunidade envolvente 

e o cuidado com a natureza. Essas empresas acabam por formar o pensamento das pessoas 

que as rodeiam e nós, público consumidor final acaba por ter essa sensibilidade.  

 

 



 

6. Com que frequência as empresas desenvolvem acções no Jardim Zoológico? 
 

As empresas desenvolvem acções no Jardim, todos os meses, pelo menos aí umas cinco ou 

seis. 

 

7. Quais as datas mais escolhidas? 

Há os dias temáticos do Jardim como o dia da Criança, o Dia da Mãe, o Dia do Pai, em que as 

pessoas vêm preferencialmente ao Jardim. As empresas que querem publicitar, fazer acções 

de sampling escolhem esses dias porque sabem que são quando o Jardim tem mais gente. 

Outro pico de afluência é ao fim-de-semana. E depois é o Natal, a Páscoa, o Verão.  

 

8. Que tipo de acções são levadas a cabo pelas empresas no espaço do Jardim? 

Fazem cá desde jantares de Natal e festas de aniversários das empresas reuniões internas 

com palestras com colaboradores, lançamentos de produtos, a cerimónia do apadrinhamento, 

peddypappers, fazem acções de beneficência, apresentações de objectivos anuais, 

conferências, congressos. 

 

9. O Jardim divulga essas acções? Se o faz, como o faz? 
 

Nós, divulgamos junto dos nossos parceiros e eles sabem o tipo de espaços que temos. 

Depois, fazemos também divulgação do apadrinhamento, a publicidade do apadrinhamento e 

de algumas acções no nosso site, nos OCS. Temos, ainda a Wildnews, uma newsletter 

informativa que enviamos aos nossos parceiros. 

 

EFEITOS 

 

10. Quais as mais valias institucionais das acções levadas a cabo pelas empresas no 
espaço do Jardim? 

 

A mais-valia, de facto, que nós temos, é eles pagarem para estar cá, é financeira. Em termos 

de Jardim em si, além de conseguirmos fazer as obras nas instalações é criar melhores 

condições de habitação dos próprios animais. No fundo, isto tem um reflexo imenso em todo o 

Jardim. 

 

11. São esses tipos de retornos que esperam obter e efectivamente conseguem? 
 

O objectivo destas ligações comerciais a todas as empresas é efectivamente conseguir o bem-

estar dos animais e conseguir trazer dinheiro para que isso aconteça. Cá dentro em termos de 

publicidade, não nos interessa nada. Interessa-nos o investimento que eles fizeram e que 

permite modernizar o Jardim. A vida do Jardim está dependente dessas ajudas, totalmente e é 

fundamental o retorno que melhora a vida do Jardim e por sua vez a vida do animal. O bem-

estar do animal, as suas condições de habitat, a sua saúde são custos fixos exorbitantes e o 

único objectivo do Jardim é a qualidade de vida deles. Nós atingimos os nosso objectivos 

porque ao virem cá ao Jardim, notam a diferença, já não há jaulas, não há grandes. Os animais 

têm a reprodução do seu habitat, as áreas são estudadas e têm o espaço suficiente para eles 



 

se poderem reproduzir e ter qualidade de vida e é isso que o Jardim tem como foco da sua 

missão, acabando as empresas por serem fundamentais nessa missão do Jardim.  

 
Mapa 1 – Apoio ao Jardim Zoológico (empresas com apadrinhamento) 

 

 

 



 

Mapa 2 – Motivações (empresas com apadrinhamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa 3 – Objectivos (empresas com apadrinhamento) 

 

 

 

 



 

Mapa 4 – Efeitos (empresas com apadrinhamento) 

 

 

 

 



 

Mapa 5 – Conhecimento do apadrinhamento (empresas sem apadrinhamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 6 – Motivações (empresas sem apadrinhamento)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mapa 7 – Missão do Jardim Zoológico (empresas sem apadrinhamento) 

 

 

 

Gráfico 3 – «É do vosso conhecimento que existem diferentes formas de apoio ou de financiamento 

ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia que as enumerasse.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 10 – Dados qualitativos relativos à questão «É do vosso conhecimento que existem 

diferentes formas de apoio ou de financiamento ao Jardim Zoológico de Lisboa? Se sim, pedir-lhe-ia 

que as enumerasse.» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

SPV  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\Sim  

Sabemos que existe o apadrinhamento de animais e o 
patrocínio de espaços do Zoo. E também existe a 
possibilidade de ser sócio do Jardim.  

Siemens  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\ Sim 

Sim. Apadrinhamentos, patrocínios, donativos e quotas 
de sócio.  

Metropolitano  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\Sim  

Sabemos que, para além do apadrinhamento, existe o 
patrocínio e a possibilidade de as empresas se 
tornarem sócias dos Amigos do Jardim Zoológico.  

MultiÓpticas  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\ Sim  

Sim, (...) desde o apadrinhamento, passando pelas 
parcerias, patrocínios e o associativismo.  

EPUL  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\ Não 
soube responder  

Patrocínio e Apadrinhamento de Animais.  

Carris  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\ Sim  

Sim, é do conhecimento da Carris a existência de 
diversas formas de apoio ao Jardim Zoológico de 
Lisboa (direccionados para empresas apenas). 
Podemos então referir, a título de exemplo as seguintes 
modalidades disponíveis: 
- Apadrinhamento de um animal (opção da Carris), ao 
abrigo ou não do EEP; 
- Patrocínio ao Jardim Zoológico ou de algum projecto 
sobre a sua tutela; 
- Realização de parcerias, co-branding de marcas ou 
produtos, com vantagens para Clientes ou associados 
das marcas envolvidas; 
- Tornar-se sócio (os “Amigos do Jardim Zoológico”); 
- Aluguer de espaços, o Jardim Zoológico disponibiliza 
diversos espaços no seu interior que podem ser 
alugados para a realização de diversas acções.  

APL  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\ Não 
soube responder  

Patrocínios e Apadrinhamentos.  

ANA  
 

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Conhecimento 
das formas de apoio\Não  

Sabemos que existem, nomeadamente a possibilidade 
de patrocinar o espectáculo das aves Bosque 
Encantado, mas na altura apenas nos foi dado a 
conhecer o programa “Padrinho Babado”.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Tabela 11 – Dados qualitativos relativos à questão “Quais são, para a empresa x, as diferenças 
entre patrocínio e apadrinhamento?” 

 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

SPV  APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Objecto 
do investimento  

Como referido na resposta anterior, o apadrinhamento é 
feito a um animal específico enquanto o patrocínio se 
dedica a espaços existentes no Jardim Zoológico, como 
por exemplo a Baía dos Golfinhos.  

Siemens  APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Objecto 
do investimento  

O patrocínio reside num apoio esporádico a um evento ou 
a um projecto enquanto que o apadrinhamento consiste na 
ajuda a alguém (algum ser) durante um determinante 
tempo, tem um carácter mais duradoiro e mais 
personalizado. O apadrinhamento consiste no apoio 
concreto para “aquela” criança ou “aquela” pessoa. No 
caso do Zoo, optámos por apadrinhar o “nosso” Simba.  

Metropolitano  
  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Diferença 
monetária  

Julgamos que o patrocínio é algo mais abrangente, com 
valores mais elevados  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

Julgamos que o patrocínio é algo mais abrangente  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

o apadrinhamento tem, por outro lado, a possibilidade de 
personalizar o apoio que estamos a dar.  

MultiÓpticas  APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\São 
semelhantes  

Na nossa perspectiva, estas duas modalidades são muito 
semelhantes no sentido que têm como principal objectivo 
apoiar tão nobre instituição.  

EPUL  APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

O apadrinhamento torna-se numa acção mais 
personalizada e gratificante quando comparada com o 
patrocínio, trazendo ainda uma maior perspectiva de 
continuidade na comunicação desta acção quer para o 
exterior quer para o interior da empresa.  

Carris  
  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Objecto 
do investimento  

- O patrocínio é uma questão mais burocrática, mais 
materialista, enquanto que o apadrinhamento permite 
demonstrar uma posição vincada relativamente à 
preservação de uma espécie;  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

- O apadrinhamento permite transmitir para a iniciativa uma 
personalização diferente, que o patrocínio não garante;  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 

- O patrocínio permite uma diversidade de concretização 
superior ao apadrinhamento.  



 

entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

APL  APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

O patrocínio consiste num acto cronológicamente isolado e 
de certa forma “desumanizado” em relação à envolvente 
deste caso, enquanto que o apadrinhamento se trata de um 
“patrocínio” que se prolonga no tempo e confere 
características humanas à marca  

ANA  
  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Objecto 
do investimento  

Para além disso, parece-nos que a designação 
“apadrinhamento” procura criar laços de afectividade e 
responsabilidade com o objecto apadrinhado. O 
apadrinhamento, em nosso entender, é uma forma de 
patrocínio, pois as empresas têm, à semelhança de outros 
apoios, contrapartidas promocionais.  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

Independentemente das razões que fundamentam o apoio 
concedido, um patrocínio tem um âmbito mais geral que 
um apadrinhamento.  

APOIO AO JARDIM 
ZOOLÓGICO\Diferenças 
entre patrocínio e 
apadrinhamento\Tipo de 
apoio  

No entanto, este tipo de apoio tem subjacentes questões 
ligadas à responsabilidade social, neste caso ligadas 
directamente a preocupações de natureza ambiental – 
conservação das espécies e biodiversidade.  

 
Gráfico 7 – «Por que escolheram o apadrinhamento e não o patrocínio?» – Relação resposta-

empresa 

 

 

Gráfico 8 – «Quando é que a empresa x decidiu apadrinhar um animal do Jardim Zoológico?» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 14 – Dados qualitativos relativos à questão «Quando é que a empresas x decidiu apadrinhar 

um animal no Jardim Zoológico?» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

SPV  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
00  

O Jardim Zoológico fez uma campanha de angariação de 
padrinhos junto de empresas, intitulada “Seja um padrinho 
babado”. Recebemos o pedido e decidimos avançar com o 
nosso apoio a uma espécie animal em perigo.  

Siemens  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
90  

A Siemens apadrinha um animal no Jardim Zoológico desde 
1997. Primeiro apoiámos o Tigre e mais recentemente o Leão.  

Metropolitano  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
00  

Em 2006.  

MultiÓpticas  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Não 
especificado  

Assim que tivemos conhecimento desta possibilidade. Achamos 
fantástica a ideia que o Zoo teve, para conseguir subsistir e 
levar a “bom porto” a sua missão.  

EPUL  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
00  

Outubro de 2002.  

Carris  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
90  

O projecto de apadrinhamento de um animal no Jardim 
Zoológico iniciou-se em 1998, com o apadrinhamento da 
Canguru de Bennet “Justa”. Em 2007, optou por renovar a 
imagem que detinha no Jardim Zoológico e reafirmar a sua 
posição na protecção das espécies em vias de extinção, 
apadrinhando a Tigre de Samatra “Glória”.  

APL  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
00  

Em Janeiro de 2007.  

ANA  MOTIVAÇÕES\Data 
do 
apadrinhamento\Anos 
90  

Em 2007 apadrinhámos um panda vermelho, mas já o tínhamos 
feito anteriormente (nos anos 90).  

   

Gráfico 10 – «Por que decidiram apadrinhar o animal x específicamente» – Relação resposta-

empresa 

 

 



 

Tabela 16 – Dados qualitativos relativos à questão «Por que decidiram apadrinhar o animal x 

específicamente?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

SPV  MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Votação 
interna  

Decidimos fazer uma votação interna entre todas as 
hipóteses propostas pelo Zoo. Desta forma 
envolvemos todos os colaboradores na escolha para 
que se sentissem todos eles padrinhos e a Storm foi 
o animal mais votado e portanto escolhido para nosso 
afilhado.  

Siemens  MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Necessidade 
do Jardim  

Houve a necessidade de reestruturar o solar dos 
leões. Paralelamente nasceram novos leões no Zoo e 
consequentemente a instituição precisava de mais 
apoios e a Siemens nessa altura ponderou a 
mudança do seu apadrinhamento para um dos 
Leõezinhos. O Simba ainda não tinha nome e a 
Siemens lançou um concurso para escolher o nome 
deste novo habitante.  

Metropolitano  
 

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal  

A decisão de apadrinhar o Lémure foi porque, como 
já se referiu, em 2006 ele andou a passear pelo 
metro, na hora de ponta, 9h da manhã. Foi um 
maquinista que deu conta de um animal que estava 
no meio do túnel e avisou logo os postos de 
comando, que trataram logo de tentar encontrar o 
animal: cortaram a energia e seguimos atrás dele, de 
estação em estação, taé conseguirmos apanhá-lo já 
na estação do Marquês de Pombal. Chamámos logo 
os bombeiros e os serviços da Câmara Municipal e 
ele estava muito assustado, nada habituado àquele 
ambiente. Foram ainda uns 5 km que ele andou no 
túnel, sempre com o perigo de tocar no carril. Nessa 
altura, nós RP, manifestámos o interesse de avançar 
com o processo de apadrinhamento já que as coisas 
antes não se tinham decidido. Com este episódio 
conseguimos finalmente apadrinhar e esta foi a razão 
porque apadrinhámos o “Sebastião”.  

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\História com 
o animal  

Nessa altura, nós RP, manifestámos o interesse de 
avançar com o processo de apadrinhamento já que 
as coisas antes não se tinham decidido. Com este 
episódio conseguimos finalmente apadrinhar e esta 
foi a razão porque apadrinhámos o “Sebastião”.  

MultiÓpticas  
 

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do 
animal\Conservação 
da espécie  

Principalmente porque sabemos que, embora não 
seja neste momento uma espécie em vias de 
extinção, já o foi até há bem pouco tempo (entre 1917 
e 1953) e por culpa do Homem, o seu principal 
predador.  

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Empatia  

Naturalmente que a sua sociabilidade e simpatia, 
contribuíram bastante para esta decisão.  

Visibilidade  EPUL  
 

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Imagem 
corporativa  

Uma das contrapartidas do apadrinhamento de um 
animal é a colocação de uma placa publicitária junto 
à instalação dos afilhados com uma mensagem e 
imagem da empresa. A EPUL procurou fazer uma 
placa divertida e descontraída de acordo com o novo 
posicionamento que procurava, e a escolha do 



 

EPULGAS surge ligada ao facto de na altura ser um 
dos poucos animais bebés que ainda se encontrava 
por apadrinhar. Estratégicamente, a escolha do Leão 
de Angola permitia à EPUL em termos exteriores uma 
visibilidade notória derivada do interesse que o leão 
bebé suscitava na maioria dos visitantes do Jardim 
Zoológico  

 MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Poder 
acompanhar o 
crescimento  

internamente queríamos um animal que pudesse ser 
acompanhado desde o inicio de forma a incentivar e 
cativar o maior interesse de todos os colaboradores.  

 Carris  
 

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do 
animal\Conservação 
da espécie  

Por um lado o facto de ser uma espécie ameaçada, 
em perigo de extinção. Desta forma a Carris procura 
contribuir de uma forma válida para lançar o alerta 
acerca deste problema e, monetariamente, contribuir 
para a preservação das condições necessárias à sua 
sobrevivência.  

Identificação 
com o 
animal  

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Imagem 
corporativa  

Por outro lado está o facto de estarmos a falar de um 
Tigre, animal com que pensamos que a empresa se 
pode e quer identificar. Consideramos o Tigre como 
um animal possante, dinâmico, intrigante e inteligente 
e é um pouco assim que nos queremos afirmar no 
mercado dos transportes públicos. Com quase 136 
anos de existência (não tantos como o da espécie 
que apadrinhamos, claro!) queremos continuar a 
manter o carácter dinâmico e atento da nossa marca, 
estar disponível para ouvir e responder às novas 
necessidades de mobilidade dos nossos Clientes de 
forma inteligente e eficiente.  

Identificação 
com o 
animal  

APL  MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Imagem 
corporativa  

Após optarmos pelo apadrinhamento, a escolha da 
espécie deveria recair por razões óbvias num animal 
marinho, tendo em conta o muito que é feito no Porto 
de Lisboa pela preservação ambiental, sobretudo no 
incentivo às boas práticas ambientais pelas 
embarcações que nos visitam  

ANA  
 

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do 
animal\Conservação 
da espécie  

Por ser uma das espécies em vias de extinção  

MOTIVAÇÕES\Escolha 
do animal\Empatia  

a que, da lista que nos foi enviada, gerou uma maior 
“onda” de empatia.  

 

Gráfico 11 – «Qual pensam ser o vosso papel de padrinhos?» – Relação resposta-empresa 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 12 – «Qual pensam ser o vosso papel de padrinhos?»  

 

Tabela 17 – Dados qualitativos relativos à questão «Qual pensam ser o vosso papel de padrinhos?» 

 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

Conservação e 
bem-estar 
animal  

SPV  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Sobretudo contribuir para o bem-estar 
dos animais que vivem no Jardim.  

Conservação e 
bem-estar 
animal  

Siemens  
  

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Com o apadrinhamento do leão Simba, 
a Siemens pretende contribuir para a 
preservação da espécie  

Educação  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

mas também promover a educação  

Apoiar a missão 
do Jardim  

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

De uma forma genérica a Siemens 
pretende contribuir também para o Zoo 
– instituição -, promovendo todas as 
espécies que ali habitam.  

Ajuda da missão 
do Jardim 
Zoológico  

Metropolitano  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Contribuir para a campanha que tem 
como objectivo a preservação do 
ambiente na Ilha de Madagáscar.  

Conservação e 
bem-estar da 
espécie 
apadrinhada  

MultiÓpticas  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Como padrinhos, consideramos que o 
nosso papel é o de proporcionar a 
melhor qualidade de vida ao nosso 
“afilhado”, contribuindo, em pequena 
escala é certo, para a preservação de 
uma espécie.  

Sensibilização 
para a missão do 
Jardim  

EPUL  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Consideramos que a nossa presença 
pode funcionar como um meio de 
sensibilização das pessoas para a 
valorização deste espaço promotor de 



 

cultura e entretenimento tão importante 
para a cidade de Lisboa.  

Conservação e 
bem-estar da 
espécie 
apadrinhada  

Carris  
 

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

O nosso papel como padrinhos está 
claramente ligado à comunicação de 
auxílio na protecção desta espécie de 
tigres ameaçada. Em toda a 
comunicação que fazemos (dentro e 
fora do Jardim Zoológico) convidamos 
os nossos ouvintes/leitores a tomar 
conhecimento com este problema e a 
saber de que forma poderemos ajudar 
nesta luta.  

Apoio da missão 
do Jardim 
Zoológico  

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Sabemos que apadrinhar um animal, 
promovendo para este uma melhoria 
das suas condições de habitat é 
claramente insuficiente, tendo em 
conta que estamos a falar de toda uma 
espécie em perigo, mas temos que 
começar por algum lado.  
Podemos ver pela recente aposta do 
Jardim Zoológico na melhoria das 
condições dos diversos animais sobre 
a sua tutela (como por exemplo com a 
criação do Vale dos Tigres) que de 
facto esse esforço está a ser feito 
pelas duas entidades.  

APL  
 

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho  

Assumir também desta forma a nossa 
responsabilidade social, factor cada 
vez mais determinante para o sucesso 
das empresas no contexto actual.  

MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Assumir também desta forma a nossa 
responsabilidade social  

Desenvolvimento 
sustentável  

ANA  MOTIVAÇÕES\Papel de 
padrinho\Responsabilidade 
social  

Contribuir para o desenvolvimento e 
crescimento sustentável da sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 13 – «Qual é a importância do apadrinhamento para a empresa x?» 

 

Gráfico 14 – «Qual a importância do apadrinhamento para a empresa x» – relação resposta-

empresa. 

 

Tabela 18 – Dados qualitativos relativos à questão «Qual a importância do apadrinhamento para a 

empresa x?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

SPV  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

É uma forma de demonstrarmos 
que as preocupações 
ambientais da Sociedade Ponto 
Verde não se cingem à nossa 
área de actuação.  

Apoio à missão 
do Jardim  

Siemens  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

A Siemens tem um grande 
carinho pelo apadrinhamento do 
Leão Simba que já mantém há 5 
anos. Este é um dos apoios 
regulares que queremos 
continuar o maior tempo 
possível. Entre todos os apoios 
e patrocínios que a Siemens 
tem anualmente, o 
apadrinhamento ao Zoo e 
nomeadamente a parceria com 
o Jardim Zoológico é das 
parcerias mais duradouras que 
a empresa tem mantido.  

 Metropolitano  OBJECTIVOS DO Sentimos que, de alguma forma 



 

 APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

estamos a contribuir para uma 
situação que sabemos que 
existe. O “Sebastião” está 
integrado no projecto que o JZ 
tem com a ilha de Madagáscar 
– a «Conservar Madagáscar» - 
e portanto, sabemos que 
estamos a contribuir para esta 
campanha que tem como 
objectivo a preservação do 
ambiente na Ilha de 
Madagáscar.  

Sustentabilidade 
ambiental  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

O Metro como empresa 
socialmente responsável e 
preocupada com as questões 
ambientais quis associar-se a 
este projecto, para além da 
relação que o Lémur tem 
connosco.  

MultiÓpticas  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do apadrinhamento\Acto de 
solidariedade  

Essencialmente, o facto de 
estarmos a ajudar o Jardim 
Zoológico. Para nós o facto de 
nos sentirmos úteis a apoiar 
uma causa nobre é o garante da 
nossa satisfação. Desde 
sempre que apoiamos 
incondicionalmente esta 
instituição.  

Notoriedade  EPUL  
  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do apadrinhamento\Imagem 
corporativa  

A importância do 
apadrinhamento prende-se com 
a notoriedade  

Posicionamento 
da marca  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do apadrinhamento\Imagem 
corporativa  

posicionamento que a marca 
EPUL procurava alcançar no 
âmbito da estratégia de 
marketing implementada  

 OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do apadrinhamento\Comunicação 
interna  

Este apadrinhamento reveste-se 
também de importância para a 
EPUL ao nível interno, pois 
permite-lhe apostar na sua 
comunicação interna. É com 
orgulho que os colaboradores 
da empresa vêem o nome da 
EPUL chegar junto de milhares 
de visitantes por uma causa 
como esta, e é com alguma 
curiosidade que gostam de 
acompanhar o crescimento do 
seu afilhado.  

Carris  
 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

Para a Carris, tal como 
referimos anteriormente este 
apadrinhamento é muito 
importante pois permite a 
afirmação de determinados 
valores e convicções que 
pretendemos que sejam 
associados à empresa  



 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

por outro lado, a ajuda ao 
Jardim Zoológico num esforço 
que deverá partir de todos, a 
protecção das diversas 
espécies animais ameaçadas 
de extinção.  

APL  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do apadrinhamento\Acto de 
solidariedade  

Um acto de grande importância 
e de solidariedade.  

 ANA  
 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

As preocupações ao nível da 
responsabilidade social  

Sustentabilidade  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Importância 
do 
apadrinhamento\Responsabilidade 
social  

procurando contribuir para o 
desenvolvimento e crescimento 
sustentável da sociedade.  

 

Gráfico 15 – «Qual é, para vós, a importância da partilha da missão de conservação da espécies, 

educação e investigação científica do Jardim Zoológico?» - Relação resposta-empresa. 

 

 Tabela 19 – Dados qualitativos relativos à questão «Qual é, para vós, a importância da partilha da 

missão de conservação da espécies, educação e investigação científica do Jardim Zoológico?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

Conservação e 
bem-estar 
animal  

SPV  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

É uma forma de contribuirmos para a 
preservação das espécies animais  

Ajuda da missão 
do Jardim 
Zoológico  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

e para que o Jardim Zoológico 
continue o bom trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido nos últimos 
anos, através da melhoria das 
condições de vida dos animais.  

Conservação e 
bem-estar das 
espécies  

Siemens  
  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

A conservação das espécies  

Educação  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 

e a educação sobre essas espécies é 
para a nossa empresa muito 
importante, na medida em que este 



 

Jardim\Responsabilidade 
social  

apadrinhamento tem todos os 
vínculos com a estratégia de apoios 
da nossa política de responsabilidade 
corporativa.  

Sustentabilidade 
ambiental  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

A Academia Siemens tem por 
definição apoiar a educação e a 
investigação para além de uma outra 
área muito importante que é o 
ambiente.  

Política de 
Sustentabilidade  

Metropolitano  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

A missão é muito importante e está 
directamente relacionado com a 
política de sustentabilidade que tem 
sido levada a cabo pelo Metro.  

Conservação e 
bem-estar 
animal  

MultiÓpticas  
 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

A conservação das espécies é um 
tema que deveria estar sempre na 
ordem do dia, especialmente no 
mundo em que hoje vivemos, onde 
impera o desrespeito pelo meio 
envolvente. É graças a instituições 
como esta, que muitas vezes 
trabalham com poucas condições, 
que hoje ainda temos o privilégio de 
conhecer algumas espécies, nas 
suas mais diversas vertentes 
(Origens, hábitos, características 
etc).  

Sustentabilidade 
ambiental  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

Tal como referimos anteriormente, é 
da nossa natureza contribuir para 
que o “nosso” planeta seja melhor.  

EPUL  
 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social 

Trata-se de consolidar a política de 
responsabilidade social da empresa  

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Aproximação do 
público-alvo  

associada à estratégia de 
proximidade da marca EPUL junto 
das pessoas e da cidade. 

Conservação e 
bem-estar 
animal  

Carris  
 

OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

A partilha desta luta pela preservação 
das espécies não pertence apenas 
ao Jardim Zoológico, à Carris e a 
outras empresas e particulares que 
aderiram a esta ou outras iniciativas 
promovidas pelo Zoo.  

Sustentabilidade  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

O que está em causa é a 
preservação do nosso planeta, em 
particular da espécie animal. Esta 
partilha de objectivos, de valores e de 
convicções é muito importante pela 
empresa e este é um projecto em 
que continuaremos definitivamente a 
apostar.  



 

Sustentabilidade 
ambiental  

APL  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

estamos particularmente 
consciencializados para a grande 
importância do papel que todos 
juntos (empresas e particulares), 
temos para a sustentabilidade de um 
planeta com recursos limitados e 
espécies a preservar.  

Conservação e 
bem-estar 
animal  

ANA  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Partilha 
da missão do 
Jardim\Responsabilidade 
social  

Achamos fundamental ajudar uma 
instituição como o Jardim Zoológico 
de Lisboa que, ao longo de mais de 
uma centena de anos, em muito tem 
contribuído para a 
conservação/preservação das 
espécies, para o aumento do 
conhecimento e para proporcionar 
momentos de lazer a todos quantos 
visitam o Zoo. E não devemos 
esquecer os grandes esforços que 
tem efectuado para não só se 
modernizar enquanto espaço público 
como para proporcionar aos animais 
condições que minimizem o seu 
estado de cativeiro.  

 

Tabela 21 – Dados qualitativos relativos à questão «Com que frequência desenvolvem 

acções/eventos no espaço do Zoo?» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

SPV  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Anual  

Na proposta de apadrinhamento temos direito, 
entre outros benefícios, a fazer uma acção no 
Jardim Zoológico num dia à nossa escolha e foi 
isso que sucedeu em 2007, o primeiro ano em que 
fomos padrinhos babados de um animal do Zoo.  

Siemens  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Várias 
vezes/ano  

Realizamos anualmente duas a três acções.  

Metropolitano  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no 
Jardim\Esporádicas  

Até agora foram desenvolvidas duas acções no 
Jardim Zoológico.  

MultiÓpticas  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Não 
desenvolvem  

Tal como tivemos oportunidade de referir, não 
desenvolvemos acções no espaço. O contributo 
que damos ao Zoo é puramente de cariz filantropo.  

EPUL  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Não 
desenvolvem  

Até ao momento não tem sido prática realizar 
acções no Jardim Zoológico. Não é muito frequente 
necessitarmos de espaços externos para acções da 
empresa, mas quando isso acontece temos 
utilizado preferencialmente espaços 
disponibilizados pela CML, que é o nosso 
accionista.  

Carris  OBJECTIVOS DO Em termos de acções desenvolvidas no espaço do 



 

APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Anual  

Jardim Zoológico estas são realizadas uma vez por 
ano  

APL  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no Jardim\Não 
desenvolvem  

Dado a grande variedade de espaços cobertos e 
descobertos que a APL dispõe na sua própria área 
de jurisdição, nunca se colocou a necessidade de 
recorrer a espaços exteriores à para a realização 
de eventos.  

ANA  OBJECTIVOS DO 
APADRINHAMENTO\Frequência 
das acções no 
Jardim\Esporádicas  

Com pouca frequência.  

 

Tabela 22 – Dados qualitativos referentes à questão «Quais as acções/eventos levados a cabo?» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

SPV  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Acções de 

sensibilização  

Em 2007 fizemos uma acção de sensibilização no dia 5 de 

Junho, dia Mundial do Ambiente. “Separar vai Colar II”, a 

iniciativa que a SPV desenvolveu durante todo o ano de 

2007, de Norte a Sul do país, foi a iniciativa escolhida para 

estar presente no Zoo. 

O objectivo desta acção foi o de continuar a incentivar os 

portugueses a colocarem os resíduos das suas 

embalagens nos contentores dos Ecopontos, aumentando 

assim as quotas de reciclagem. Durante todo o dia, uma 

equipa de monitores da Sociedade Ponto Verde esteve 

disponível para abordar os visitantes e dar-lhes a 

conhecer a mecânica da iniciativa que habilitava os 

visitantes a receber prémios  

Siemens  

 

OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Visitas para 

escolas 

Visitas de crianças das escolas com as quais temos 

parcerias  

OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Acções para 

colaboradores  

e/ou colaboradores e seus familiares.  

Metropolitano  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Visitas para 

escolas  

Convidámos duas turmas de uma escola básica da região 

de Lisboa, onde o Metro tem influência, e o objectivo era 

apresentar o “Sebastião”, com um tratador que facilitava a 

aproximação das crianças. Mas também, proporcionámos 

uma viagem de metro a essas crianças, no sentido de 

conhecerem algumas estações de metro, ensinar as 

medidas de segurança que devem ser tidas em conta 

quando se utiliza o metro, impulsionando a utilização do 

mesmo. Também foram realçados alguns aspectos 



 

arquitéctónicos de algumas estações, tendo sempre algum 

carácter pedagógico.  

MultiÓpticas  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Nenhumas  

Não se aplica.  

EPUL  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Nenhumas  

Não aplicável.  

Carris  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Acções de 

animação com crianças  

Normalmente optamos por estar presentes no espaço do 

Jardim Zoológico no Dia da Criança com uma acção que 

pode assumir diversos contornos ou especificidades 

(presença de um stand animado por promotores, 

distribuição de merchandising no Jardim Zoológico, 

transporte de crianças gratuito neste dia para o Jardim 

Zoológico, promoção de jogos diversos que impliquem a 

interacção com o público alvo).  

APL  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Nenhumas  

Não se aplica.  

ANA  OBJECTIVOS DO 

APADRINHAMENTO\Tipo 

de acções\Acções para 

colaboradores  

Pelo menos uma ou duas Festas de Natal  

 

Tabela 26 – Dados qualitativos referentes à questão «Que retornos esperava a empresa x ter com o 

apadrinhamento?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

Conservação e 
bem-estar de 
uma espécie  

SPV  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

O objectivo principal do 
apadrinhamento foi o de contribuir 
para ajudar uma espécie 
ameaçada.  

 Siemens  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Ao nível da 
comunicação interna  

Os únicos retornos que a Siemens 
conseguiu alcançar foi durante a 
acção de divulgação do concurso 
do nome do Simba. Consideramos 
que só com o apadrinhamento não 
se conseguiu até hoje obter muito 
retorno.  

Conservação e 
bem-estar de 
uma espécie  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

Quem contribui com um apoio desta 
espécie é porque realmente tem 
gosto em ajudar. Para uma 
empresa ter algum retorno terá que 
investir em acções adicionais ao 



 

apadrinhamento.  

 Metropolitano  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

Esperamos ser reconhecidos como 
empresa socialmente responsável, 
amiga do ambiente mas, sobretudo, 
queremos ser reconhecidos junto 
do público como uma empresa 
socialmente responsável,  

Sustentabilidade 
ambiental  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

preocupada com as questões 
ambientais.  

MultiÓpticas  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Nenhuns  

Apadrinhar não assume relevância 
na nossa estratégia de marketing / 
comunicação porque é acção que 
não divulgamos pelo que não se 
identificam retornos.  

EPUL  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\ Imagem 
Corporativa  

Retornos ao nível da sua imagem, 
ou seja, essencialmente pretendia-
se que a EPUL fosse vista não 
apenas como uma empresa que 
promove a construção de edifícios, 
mas como uma entidade mais 
próxima das pessoas e da cidade.  

Sensibilização 
para questões 
ambientais  

Carris  
  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

Sensibilizar as crianças para o 
problema da protecção das 
espécies  

Ajudar a missão 
do Jardim 
Zoológico  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

Contribuir para um projecto de 
sustentabilidade das espécies 
animais do Jardim Zoológico  

 EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Imagem 
Corporativa  

- Dar a conhecer o apadrinhamento 
da Carris do Tigre de Samatra 
- Dar a conhecer preocupação da 
empresa e sua vertente social 
- Promover a imagem associada à 
empresa  

 EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Aproximação ao 
público-alvo  

- Construir uma base de dados de 
escolas consistente 
- Criar uma relação próxima com as 
escolas  
- Garantir uma presença diária na 
vida das Escolas e crianças 
abrangidas pela acção  

 APL  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Responsabilidade 
social  

Reconhecimento pelo acto de 
responsabilidade social que o 
mesmo constitui,  

Posicionamento 
da marca  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\Imagem 
Corporativa  

maior notoriedade da marca e um 
posicionamento inerente à mesma 
que reflectisse a dinâmica da APL 
na preservação ambiental, 
particularmente do Estuário do Tejo 
e de uma forma geral no combate à 
poluição dos oceanos.  



 

ANA  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
esperados\ Responsabilidade 
social  

Como já referido, a decisão sobre o 
apadrinhamento do Bravo centrou-
se mais no Panda em si mesmo do 
que nas contrapartidas e nos 
dividendos em termos de imagem. 
Aliás, nunca utilizámos 
publicamente este apoio para nos 
promovermos.  

 

Tabela 27 – Dados qualitativos referentes à questão «Que retornos efectivamente conseguiram?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

Visibilidade/notoriedade  SPV  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Imagem 
corporativa  

Este apadrinhamento deu à SPV 
visibilidade nos meios de 
comunicação como empresa 
preocupada com o bem-estar dos 
animais que vivem no Jardim 
Zoológico de Lisboa.  

Siemens  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Não medidos  

Não mensuráveis. Quase nulos.  

Metropolitano  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Não medidos  

Nós não temos efectivamente esse 
feedback, não foi medido. Não tem 
sido possível fazer esse tipo de 
medição. 

MultiÓpticas  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Nenhuns  

Não se aplica.  

Reposicionamento da 
marca 

EPUL  
  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\ Aproximação do 
público  

A EPUL conseguiu posicionar a 
marca de acordo com a estratégia 
de marketing definida. 
Rejuvenesceu-se a marca EPUL 
combatendo a formalidade e a 
distância própria de uma empresa 
municipal que na altura completava 
30 anos de actividade.  

 EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\  

Através de uma comunicação 
divertida e descontraída mas 
simultaneamente eficaz, a EPUL 
conseguiu aproximar-se das 
pessoas e da cidade.  

Notoriedade  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Imagem 
corporativa  

Este apadrinhamento permitiu ainda 
uma alavancagem da marca, ao 
associarmo-nos a uma causa como 
esta e a uma entidade de prestígio 
como o Jardim Zoológico de Lisboa.  

Sensibilização  Carris  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Responsabilidade 
Social  

a. A sensibilização das crianças e 
Escolas que conseguimos abranger 
nas nossas acções tem sido muito 
positiva;  

Ajudar a espécie 
apadrinhada  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 

b. A melhoria das condições de 
vivência dos Tigre com a 



 

conseguidos\Responsabilidade 
Social  

construção do Vale dos Tigres 
representa claramente que o nosso 
contributo para o Jardim Zoológico 
está a ser válido e aproveitado para 
os devidos efeitos;  

Notoriedade  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Imagem 
corporativa  

c. Os clientes da empresa, as 
escolas e crianças, na sua maioria 
reconhecem o apadrinhamento e a 
Tigre Glória como a nossa afilhada;  

 EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Actualização da 
base de dados de clientes  

d. Estamos a trabalhar na 
construção de uma base de dados 
de Clientes actualizada e 
consistente, a qual estamos a 
utilizar para algumas acções de 
marketing relacional relevantes, 
mantendo um contacto próximo 
com estes elementos.  

APL  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Não medidos  

Pelo facto da APL se tratar de uma 
empresa de serviços, a aferição dos 
retornos conseguidos só será 
efectivada aquando da elaboração 
de estudo de opinião.  

ANA  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Retornos 
conseguidos\Não medidos  

Não foram medidos.  

 

Gráfico 18 – «Quais os benefícios do contacto com o público-alvo do Jardim Zoológico?» 

 

Gráfico 19 – «Quais os benefícios do contacto com o público-alvo do Jardim Zoológico?» – Relação 

resposta-empresa. 

 

 

 



 

Tabela 28 – Dados qualitativos referentes à questão «Quais os benefícios do contacto com o público-

alvo do Jardim Zoológico?» 

Coded Segments  

Comment  Text  Code  Segment  

SPV  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Alertar público para as 
questões ambientais  

O principal público-alvo do Jardim 
Zoológico, as crianças, são o 
futuro, e como tal, se os alertarmos 
desde muito novos para as 
questões ambientais e 
particularmente para a reciclagem, 
mais facilmente teremos adultos 
responsáveis e participativos. Por 
outro lado também é importante 
impactar os pais e obrigá-los a 
tomar consciência desta realidade, 
contribuindo assim para um futuro 
melhor para os seus próprios 
filhos.  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Proximidade ao público-
alvo  

O principal público-alvo do Jardim 
Zoológico, as crianças, são o 
futuro, e como tal, se os alertarmos 
desde muito novos para as 
questões ambientais e 
particularmente para a reciclagem, 
mais facilmente teremos adultos 
responsáveis e participativos. Por 
outro lado também é importante 
impactar os pais e obrigá-los a 
tomar consciência desta realidade, 
contribuindo assim para um futuro 
melhor para os seus próprios 
filhos.  

Siemens  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Não existem  

Os benefícios com o público-alvo 
do Zoo não são muitos. A Siemens 
não tem produtos facilmente 
comunicáveis entre estes públicos.  

 Metropolitano  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Proximidade ao público-
alvo  

Traz-nos muitos benefícios este 
tipo de acções, sobretudo tratando-
se de estarmos mais próximos das 
camadas mais jovens  

Notoriedade  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

Traz-nos muitos benefícios este 
tipo de acções, sobretudo tratando-
se de estarmos mais próximos das 
camadas mais jovens e que eles 
possam ver que o Metro é uma 
empresa que está preocupada e 
intervém nessas questões.  

MultiÓpticas  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Não existem  

Não se aplica.  

Posicionamento 
da marca 

EPUL  
  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 

Os benefícios do contacto com o 
público-alvo do Jardim Zoológico 



 

do contacto com o público-alvo\ 
Imagem corporativa  

prendem-se, sobretudo, com o 
brand awareness.  

 EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Proximidade ao público-
alvo  

É nosso objectivo atingir 
segmentos diversificados de 
pessoas: jovens, pais, professores 
e até seniores que acompanham 
as crianças na visita a este espaço  

Associação de 
valor à marca  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

fazendo com que a marca EPUL se 
posicione estrategicamente na 
mente dos clientes ou potenciais 
clientes conseguindo assim 
associar valor à marca.  

Carris  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Proximidade ao público-
alvo  

O público-alvo do Jardim Zoológico 
é também o público da Carris. Para 
a Carris estar associada a esta 
iniciativa é também uma forma de 
estar próxima do seu público  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

Para a Carris estar associada a 
esta iniciativa é também uma forma 
de estar próxima do seu público, 
conhecendo-o e promovendo a sua 
imagem junto a este.  

Notoriedade  APL  
 

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

Maior notoriedade  

Posicionamento 
da marca  

EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

um posicionamento mais dinâmico 
para a marca “Porto de Lisboa”  

Notoriedade  ANA  EFEITOS DO 
APADRINHAMENTO\Benefícios 
do contacto com o público-
alvo\Imagem corporativa  

Apenas podemos desejar 
conseguir que fique associada à 
nossa Imagem pública alguma 
preocupação no âmbito ecológico, 
da preservação de espécies em 
risco.  

 

Gráfico 20 – «O Jardim Zoológico conta, actualmente, com diferentes formas de investimento: o 

patrocínio, a pareceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. Relativamente a isto, conhecem o 

apadrinhamento em especial?» 

 



 

Gráfico 21 – «O Jardim Zoológico conta, actualmente, com diferentes formas de investimento: o 

patrocínio, a pareceria, o apoio/cedência e o apadrinhamento. Relativamente a isto, conhecem o 

apadrinhamento em especial?» – Relação resposta-empresa. 

 

Gráfico 22 – «Como conheceram?» 

 

 

Tabela 29 – Dados qualitativos referentes à questão «Como conheceram?» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

Somague  CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Marketing 
directo do Jardim  

Por acções de divulgação do Zoo.  

Repsol 
Polímeros  

CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Marketing 
directo do Jardim  

Através de brochura institucional acompanhada de uma 
carta onde explicava qual o objectivo.  

Renault  CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Já 
apadrinharam um animal  

Já apadrinhamos durante algum tempo um animal: a chita.  

PT  CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Marketing 
directo do Jardim  

Através de propostas que o Jardim Zoológico nos tem vindo 
a enviar.  

OCP  CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Não 
conhecem  

Não se aplica.  

Mercedes  
 

CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\ Marketing 

Já recebemos alguma publicidade sobre este tema  



 

directo do Jardim  

CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Meios de 
Comunicação Social  

tem sido bastante mencionado nos meios de comunicação 
em geral.  

Galp 
Energia  

CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Não 
conhecem  

Não se aplica.  

CTT  CONHECIMENTO DO 
APADRINHAMENTO\Como 
conheceram\Marketing 
directo do Jardim  

Tivemos conhecimento dessa possibilidade através de 
marketing directo, isto é, através de uma comunicação 
escrita – apresentação de proposta – por parte do Zoo.  

 

Gráfico 23 – «Por que não aderem?» 

 

 

Tabela 31 – Dados qualitativos referentes à questão «Por que não aderem?» 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

Somague  MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não se 
enquadra na política da 
empresa  

Não se enquadra na política de patrocínios da Somague, 
que está vocacionada para apoios de eventos relacionados 
com as suas áreas de actividade.  

Repsol 
Polímeros  
 

MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\ Distância 
geográfica do Jardim  

Porque a Repsol Polímeros está localizada no complexo 
industrial de Sines e tem por prática colaborar com as 
comunidades onde está inserida, para apoio a diversas 
actividades, nomeadamente, no âmbito social cultura e 
desporto.  

MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não se 
enquadra na política da 
empresa  

Este projecto é de caracter nacional e por esse motivo sai 
da nossa área de actuação.  

Renault  MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não se 

Neste momento não aderimos porque é esta a estratégia 
da empresa e não se enquadra nos temas de comunicação 



 

enquadra na política da 
empresa  

da empresa.  

PT  MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Questões 
monetárias  

A empresa assume compromissos aos quais são 
dedicadas verbas durante alguns anos, ou seja, o 
orçamento é realizado em função dos acordos 
estabelecidos. A verba disponível para novos acordos é, 
por isso, muito limitada, sendo a sua aplicação estudada 
com todo o rigor. Face às diferentes propostas que nos 
chegam, temos que seleccionar apenas algumas.  

OCP  
 

MOTIVAÇÕES\Razão para 
não 
apadrinhar\Desconhecimento 
da iniciativa  

A não adesão deve-se à falta de conhecimento da 
iniciativa.  

MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não se 
enquadra na política da 
empresa  

este tipo de iniciativa não se enquadra na política de 
marketing da empresa, cujo alvo são as farmácias e 
entidades de saúde.  

Mercedes  MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não se 
enquadra na política da 
empresa  

A nossa Empresa é uma multinacional onde são definidos 
guidelines internacionais que definem o âmbito dos apoios, 
patrocínios e cedências de modo a existir uma coerência a 
nível mundial. Neste âmbito, e tendo em conta que o apoio 
a jardins zoológicos não faz parte das áreas a apoiar, não 
nos será possível aderir.  

Galp 
Energia  

MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não 
identificação com um animal  

A Galp Energia é uma empresa com diversos ramos de 
actividade e com uma marca muito abrangente como tal 
seria um pouco redutor apadrinhar apenas um animal, isto 
porque não existe nenhum que claramente se identifique 
imediatamente connosco, tal como imagino que a Lacoste 
possa apadrinhar o crocodilo ou a Camel um camelo.  

CTT  MOTIVAÇÕES\Razão para 
não apadrinhar\Não houve 
acordo  

Não aderimos, porque as partes envolvidas não chegaram 
a acordo.  

 

Gráfico 26 – «Conhece a missão do Jardim Zoológico de Lisboa?» 

 

 



 

Tabela 32 – Tabela qualitativa relativa à questão «Quais julgam ser as mais-valias ao nível do 
Mix de Comunicação e Marketing/Comunicação da empresa?» 

 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

Somague  
 

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Nenhuma  

Não se enquadra na sua actividade.  

Repsol 
Polímeros  
  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Imagem 

Corporativa  

Inserir o nosso logotipo na revista institucional do Jardim 

Zoológico fazendo referência ao apadrinhamento, bem como 

colocar uma faixa no Jardim Zoológico em local estipulado 

para o efeito e divulgar o „animal‟ apadrinhado pela empresa 

à comunidade.  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Contacto 
com o Público-alvo  

colocar uma faixa no Jardim Zoológico em local estipulado 
para o efeito e divulgar o „animal‟ apadrinhado pela empresa 
à comunidade 

Renault  
 

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Depende do 

animal  

Depende do animal a apadrinhar.  
 

PT  
  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Comunicação 

de produtos e serviços  

desenvolvimento de iniciativas de comunicação de 

produto/serviços.  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Comunicação 
interna  

envolvimento em várias áreas de acção, tanto ao nível da 
comunicação interna/externa  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Contacto 
com o público-alvo  

O investimento nas acções desenvolvidas pelo Jardim 
Zoológico seria rentabilizado para reforçar a proximidade 
junto da comunidade e o envolvimento em várias áreas de 
acção, tanto ao nível da comunicação interna/externa  

OCP  
 

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Imagem 

corporativa  

A notoriedade apenas.  
 

Mercedes  
  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Comunicação 
interna 

Na minha opinião, enquanto responsável de comunicação da 
Empresa, julgo que as áreas onde é desenvolvido mecenato, 
patrocínios e ou apoios com uma finalidade caritativa ou 
social, a Empresa não deve explorar demasiadamente a “boa 
acção” que implementou. Neste sentido, as mais-valias a 
nível de comunicação ou marketing não seriam muitas. Vejo 
como possíveis acções que trouxessem retorno, uma acção 
com os colaboradores internos  



 

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Eventos para 
parceiros e clientes  

Penso que quando a identificação é clara entre uma marca e 

um animal ou quando a imagem desse animal associa valores 

à marca que são interessantes para a mesma, o 

apadrinhamento pode ser muito interessante.  

Galp 
Energia  
  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Imagem 
corporativa  

Penso que quando a identificação é clara entre uma marca e 
um animal ou quando a imagem desse animal associa valores 
à marca que são interessantes para a mesma, o 
apadrinhamento pode ser muito interessante. Além disso, 
quando o target preferencial de uma empresa são crianças 
este tipo de acção ainda pode ser mais relevante para a 
marca.  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Contacto 
com o público-alvo  
 

quando o target preferencial de uma empresa são crianças 
este tipo de acção ainda pode ser mais relevante para a 
marca.  

CTT  
  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 

no Mix de 

Comunicação\Contacto 

com o público-alvo  

As mais valias resultantes de uma situação desta natureza 

são, essencialmente as seguintes: contacto privilegiado com 

o target “crianças”  

MOTIVAÇÕES\Mais-valias 
no Mix de 
Comunicação\Imagem 
corporativa  

grande reconhecimento da instituição, por parte do público; 
valores positivos, associados ao Zoo,  

 
 

Tabela 33 – Dados qualitativos relativos à questão «Conhece a missão do Jardim Zoológico de 

Lisboa?» 

 

Coded Segments  

Text  Code  Segment  

Somague  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Não  

Não.  

Repsol 
Polímeros  

MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

Sim. Através dos meios de comunicação social.  

Renault  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

Sim. Dar a conhecer os vários grupos de animais, desde 
mamíferos aos répteis, passando pelas aves e não esquecendo 
as espécies mais ameaçadas e em vias de extinção; mostrar o 
bem-estar dos seus animais, a conservação das espécies em 
habitat natural e a melhoria da sua imagem e do seu espaço.  

PT  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

Manutenção e Desenvolvimento do parque botânico e zoológico 
de forma a constitui-lo como um espaço privilegiado de 
interacções entre o mesmo e a comunidade com o objectivo de 
alcançar atitudes e comportamentos cada vez mais responsáveis 
do ponto de vista do ambiente e da preservação das espécies.  



 

OCP  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Não  

Não.  

Mercedes  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

Em linhas gerais, conheço. Acompanho com interesse as notícias 
que saem sobre o Jardim Zoológico de Lisboa, apesar de não 
conhecer em detalhe todas as suas actividades.  

Galp 
Energia  

MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

Acho que a missão principal do Jardim Zoológico de Lisboa como 
a de qualquer outro no mundo, é a preservação da 
biodiversidade, através da protecção de animais que estejam em 
vias de extinção e não só. Tem também como missão importante 
uma função pedagógica que permite que se conheçam ao vivo 
animais que de outra forma só se veriam em livros ou televisão.  

CTT  MISSÃO DO 
JARDIM\Conhecimento 
da missão\Sim  

O Zoo é um parque que alia o entretenimento e a diversão à 
educação. Mas é também, em nossa opinião, um centro de 
conservação das espécies.  

 


