
 



CAIXA, BANCO OFICIAL DA KIDZANIA  

 

KidZania é um parque temático dirigido a famílias, com crianças dos 3 aos 15 anos. Nesta cidade 
construída à sua escala as crianças podem brincar aos adultos num ambiente altamente realista. 

 

Podem escolher entre mais de 60 profissões diferentes, em réplicas dos estabelecimentos mais 
representativos de uma cidade real: aeroporto, fábricas, teatro, lojas, circuito automóvel, 
esquadra de polícia, bombeiros, imprensa, estúdio de TV, estádio e muitos outros. As atividades 
são desenhadas para serem simultaneamente divertidas e pedagógicas, com base no conceito de 
edutainment (educação + entretenimento). Os conteúdos acompanham os programas escolares e 
procuram ensinar às crianças valores e regras de cidadania, ajudando-as a viver de forma 
saudável em sociedade. 

A CGD é desde o início o banco oficial da KidZania, a moeda oficial são os kidZos, com os quais os 
cidadãos podem aceder aos mais variados serviços dentro da cidade (supermercado, cabeleireiro, 
alugar um carro, etc.) ou mesmo fazer compras na loja de kidZos. 

Para ganhar kidZos as crianças têm que trabalhar nas profissões que mais gostam e o seu esforço 
é  recompensado. Cabe às crianças fazer a gestão do seu próprio dinheiro, havendo a 
possibilidade de guardarem os kidZos na sua conta bancária aberta na agência Caixa, na KidZania, 
e levantá-los nas caixas ATM. 

A presença da CGD neste parque de diversão infanto-juvenil sublinha a componente de empresa 
socialmente responsável, designadamente no aspecto da educação dos mais novos na área ensino 
da linguagem bancária, como também alerta para a necessidade da Poupança ser indispensável 
para o cumprimento de objetivos específicos. 

 

 

 

 



 

A Caixa na KidZania 

As mais recente iniciativas da Caixa na KidZania 

 

 

Vem à Kidzania aprender a poupar  

Pelo 3.º ano consecutivo a Caixa e a KidZania promoveram a Semana da Poupança, que decorre 1 
a 4 de novembro, com o objetivo de incutir hábitos de poupança nos mais jovens.  

Dia da Mãe na KidZania  

A Caixa comemora o Dia do Mãe oferecendo aos titulares de cartões da Caixa 20% de desconto na 
entrada do parque KidZania. Para ter direito à oferta basta utilizar para pagamento qualquer 
cartão CGD na bilheteira do parque.  

Dia do Pai na Kidzania  

A Caixa comemorou o Dia do Pai oferecendo aos titulares de cartões da Caixa 20% de desconto na 
entrada de um pai e de uma criança no parque KidZania.  

Carnaval na Kidzania  

A Caixa comemorou o Carnaval oferecendo a todos os filhos de titulares de cartões da Caixa, que 
entrarem no parque, um desconto de 20% na compra de um bilhete de criança para a KidZania.  

Caixa promove Semana da Poupança na Kidzânia  

«Missão: Poupar é Possível» é o nome da ação da Caixa Geral de Depósitos, que decorreu no 
Parque KidZânia de 1 a 6 novembro, com o objetivo de comemorar o Dia Internacional da 
Poupança e incutir hábitos de poupança nos mais jovens.  

https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Educacao/Kidzania/Pages/2012-Semana-da-Poupanca.aspx�
https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Educacao/Kidzania/Pages/Dia-da-Mae-na-KidZania.aspx�
https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Educacao/Kidzania/Pages/Dia-do-Pai-na-Kidzania.aspx�
https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Educacao/Kidzania/Pages/Carnaval-na-Kidzania.aspx�
https://www.cgd.pt/Institucional/responsabilidade-social-cgd/Educacao/Kidzania/Pages/2011-Semana-Poupanca.aspx�
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