CAMPANHA
BOSQUES DOS SONHOS
O QUE VAMOS FAZER

IDEIA E CONCEITO
A Associação Plantar Uma Árvore lançou o desafio à Associação Terra
dos Sonhos, de realizarem um evento que juntasse os domínios
ambientais e socias, num único gesto.
Desse desafio surgiu a iniciativa 1 Pessoa, 1 Árvore, 1 Sonho, em que
convidámos a comunidade a vir, mediante um donativo, plantar uma
árvore e um sonho.
O sucesso dessa experiência fez-nos acreditar na fórmula e sonhar
mais alto, surgindo a ideia de lançarmos uma campanha nacional, que
pudesse ser uma forma de as pessoas poderem contribuir, num único
gesto, para uma causa ambiental e social, com a possibilidade de
plantarem a sua árvore, cuidarem dela e ajudarem a concretizar um
sonho.

OBJECTIVOS

A campanha tem como objetivo plantar 100.000 Plantas de
Espécies Autóctones da Floresta Nativa e realizar 100 Sonhos
de Crianças e Jovens Doentes, Carenciados e Idosos,
abrangendo todo o território nacional.
A realização destes objetivos permitem gerar uma cadeia de efeitos
multiplicadores ao nível do fomento da Cidadania Participativa, da
geração de Fundos Ambientais e Sociais e do fomento da Economia
Verde e Social.

Na persecução dos objetivos a campanha estará ainda a apoiar
múltiplas entidades e projetos de ambos os domínios.
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ESTRUTURA
A campanha terá a duração de um ano, contemplando duas épocas de
plantação e de conservação.
Com um donativo ético base de 3€, vamos criar Florestas Nativas
plantando 100.000 Plantas de Espécies Autóctones e ajudar a
realizar 100 Sonhos de Crianças e Jovens Doentes, Carenciados
e Idosos.

A recolha de donativos será realizada, numa primeira fase, junto de
Parceiros Corporativos e, numa segunda fase, através de uma
Plataforma na Internet, dirigida à comunidade em geral, onde cada
um poderá ajudar a dar Vida aos Bosques dos Sonhos e ver estes
Crescerem.
O contributo tem um Objetivo Social e Ambiental e constitui-se como
um ato de Cidadania Participativa, com Custo Mínimo, mas com
grande impacto para a Natureza e Quem mais Precisa.
Cada pessoa e as crianças das escolas locais, terão a Oportunidade de
ser um Plantador de Sonhos, plantando a sua Árvore e o seu Sonho,
em Iniciativas de Plantação e Conservação, conferindo uma
possibilidade palpável e tangível ao donativo.

PARCEIROS OPERACIONAIS

Foi criada uma rede de parceiros operacionais, que garantem uma
efetiva cobertura nacional e credibilidade na concretização das ações
de plantação e conservação, apoiando os projetos ambientais em
curso, privilegiando-se conceitos mistos entre o sector público e
associativo:
• Associação Transumância e Natureza (Reserva da Faia Brava);
• Centro de Convergência da Zona Raiana;
• Fundação Mata do Buçaco;
• Tapada Nacional de Mafra;
• Parque Florestal de Monsanto;
• Associação de Defesa do Património de Mértola (Sítio de Interesse
Biológico do Monte do Vento);
• Parque Ecológico do Funchal;
• Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (Projecto Priolo e
Floresta Laurisilva nos Açores).
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ADESÃO

A adesão à campanha pode ser feita de diversas formas:
• Aquisição de todos os Bosques [Valor sob consulta];
• Aquisição um Bosque à escolha [Valor consoante bosque escolhido];
• Aquisição de um pacote de Sonho de 1.000 Plantas e 1 Sonho
[3.000€];
• Aquisição de pacotes múltiplos de 500 [1.500€];
• Possibilidade de ligação com campanhas internas ou externas;
• Outras possibilidades que permitam fazer crescer os Bosques dos
Sonhos, mediante consulta.

VANTAGENS
A adesão inclui inúmeras vantagens, para além do retorno direto com
o contributo para os objetivos ambientais e sociais da campanha, que
apenas dependem do nível de impacto que pretende:

• Anúncio e Visibilidade Nacional em todas as plataformas da
campanha;
• Possibilidade de usar o Selo de Marca ou Empresa de Sonho;
• Certificado com resumo das Benfeitorias e do Sequestro de Carbono;
• Placa da Empresa no bosque que patrocinou, no local e na
plataforma da campanha;
• Possibilidade de Envolver gratuitamente os Funcionários, Familiares
e Clientes na geração dos bosques e possibilidade de estar presente
na realização de alguns dos sonhos.
A sua imagem vai poder usar os nossos motes nas suas campanhas
internas e externas:
•
•
•
•

Ajudámos a Plantar Sonhos
Ajudamos a fazer Crescer os Bosques dos Sonhos;
Ajudámos a dar Vida à Árvore dos Sonhos;
Num só Ato Ajudámos o Ambiente e Quem mais Precisa

PRÓXIMOS PASSOS
Agora que decidiu ajudar a fazer crescer os Bosques dos Sonhos,
envie-nos uma mensagem de correio eletrónico ou entre em contacto
direto com os promotores, para:
• Requerer a formalização da adesão através de uma das modalidades
apresentadas;

• Agendar reunião para debater a sua adesão, equacionar outras
modalidades de adesão ou a ligação com campanhas internas ou
externas.
Contactos:
Plantar Uma Árvore:
miguel.teles@plantarumaarvore.org | 96 385 33 83
Terra dos Sonhos:
fredericofezasvital@terradossonhos.org| 91 833 57 42

