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Áreas Naturais de Intervenção
A estratégia vai ser reforçada no sentido de privilegiar e restringir as operações em áreas onde exista uma maior
autonomia de gestão, uma sólida rede de cooperação e mais oportunidades de sinergias, que permitam dar
maior sustentabilidade às intervenções e ao projeto.
Mata Nacional do Bussaco
Estratégia: a parceria com a Fundação Mata do Bussaco assume-se como estratégica para os objetivos da
associação, tendo-se em vista o estabelecimento de uma equipa permanente nesta área, no âmbito do Corpo
Europeu de Solidariedade, criando um polo na região centro, possibilitando maior mobilidade territorial e um
incremento de iniciativas com a comunidade, empresas e escolas, intensificando as intervenções nesta área e
possibilitando intervenções noutras áreas na região.
Montemor-O-Novo
Estratégia: irá dar-se continuidade à parceria com a organização local parceira, MARCA – Associação para o
Desenvolvimento Local, continuando-se a dar apoio em plantações, através da presença da equipa e do
programa de plantações por encomenda, com a possibilidade de realização de iniciativas com a comunidade.
Parque Ecológico do Funchal
Estratégia: irá dar-se continuidade ao apoio pontual para o desenvolvimento de iniciativas de voluntariado,
focado em plantações, através do programa de plantações por encomenda.
Parque Natural de Sintra-Cascais
Estratégia: esta área permanece como um pilar estruturante para o projeto a nível global, pelas possibilidades
que oferece em termos do desenvolvimento de iniciativas com a comunidade, escolas e empresas, para a
execução de plantações por encomenda e para o programa de voluntariado no âmbito do VOLUNTEER ESCAPES
– VOLUNTEER with European Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense e do Corpo Europeu
de Solidariedade, em que a parceria com a Parques de Sintra – Monte da Lua assume uma posição crucial, à
qual se junta a parceria com a Câmara Municipal de Sintra, no âmbito do programa “Mãos na Serra” com as
escolas, tendo-se em perspetiva aumentar o número de áreas sob intervenção.
Parque Natural do Douro internacional/Espaço para a Natureza de Ribeira de Mosteiro
Estratégia: irá dar-se continuidade à parceria com a organização local parceira, ATN – Associação Transumância
e Natureza, continuando-se a dar apoio em plantações, através da presença da equipa e do programa de
plantações por encomenda.
Reserva Natural Local do Sapal do Rio Coina e Mata Nacional da Machada
Estratégia: esta área assume-se como um pilar estruturante para a associação, funcionando como um polo para
o desenvolvimento de iniciativas com a comunidade, empresas e escolas, bem como para a execução de
plantações por encomenda, constituindo a parceria com a Câmara Municipal do Barreiro um parceiro
potencialmente relevante para o desenvolvimento conjunto de projetos.
Serra do Alvão
Estratégia: nesta área pretende-se prolongar a fase de implementação do projeto VOLUNTEER ESCAPES –
VOLUNTEER with European Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense, sendo que
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posteriormente se irá procurar assegurar a gestão desta área, continuando a constituir um polo a norte para o
desenvolvimento de iniciativas com empresas e para execução de plantações por encomenda.
Sítio de Interesse das Serras da Freita e Arada/Baldio de Carvalhais
Estratégia: esta área assume-se como um pilar estruturante para a associação, crucial para a execução de
plantações por encomenda, com a organização parceira, MONTIS – Associação de Conservação da Natureza, um
parceiro estratégico de capital importância para o desenvolvimento conjunto de projetos, prevendo-se dar
continuidade ao apoio através da presença da equipa e do programa de plantações por encomenda.
Vidigueira - Courelas de Guadalupe
Estratégia: irá dar-se continuidade às intervenções nesta propriedade privada, com especial importância para a
execução de plantações por encomenda e constituindo a parceria com o proprietário uma importância crucial
para um trabalho em rede com elevado potencial de retorno.
Zona de Proteção Especial do Vale do Côa/Reserva da Faia Brava
Estratégia: irá dar-se continuidade à parceria com a organização local parceira, ATN – Associação Transumância
e Natureza, continuando-se a dar apoio em plantações, através da presença da equipa e do programa de
plantações por encomenda.
Programa de Voluntariado
No que concerne ao programa de voluntariado e curta duração a estratégia para o programa de voluntariado irá
estra focada em catalisar mais pessoas da comunidade para o banco de voluntariado e em fidelizar os
voluntários envolvidos.
Relativamente ao programa de voluntariado de longa duração a estratégia será dar continuidade ao projeto
VOLUNTEER ESCAPES – VOLUNTEER with European Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological
Sense e dar-lhe continuidade através do Corpo Europeu de Solidariedade.
Oferta para o Público em Geral, Escolas e Empresas
I. Programa de Atividades da Semente À Árvore | Mãos na Terra
Público-alvo: Empresas e Escolas
Estratégia: registando-se uma crescente procura por parte das empresas em determinados períodos do ano, há
que conseguir dar uma resposta para essa procura, evitando perder empresas e continuar a prosseguir com a
fidelização das mesmas, aproveitando o crescente interesse e reconhecimento que parece estar a gerar-se entre
as próprias empresas. Com as escolas a estratégia passa agora por consolidar o programa escolar coordenado
com outras entidades, procurando continuar a dar resposta a solicitações externas ao programa.
II. Plantações por Encomenda
Público-alvo: Empresas
Estratégia: esta opção continua a assumir-se como um pilar estruturante, tornando-se necessário continuar a
encontrar soluções para dar resposta à procura, rentabilidade na sua execução e atratividade associando-lhe
mais-valias.
III. Prendas para a Vida | Plante Árvores
Público-alvo: Particulares e Famílias
Estratégia: apesar desta oferta se tornar cada vez mais residual no contexto global, interessa manter esta oferta.
Eixos Estratégicos
I. Implementação do Projeto Vonlunteer Escapes e Candidatura ao Corpo Europeu de Solidariedade
Tal como previsto, este projeto, adquiriu uma importância estrutural para a associação, possibilitando a criação
de uma equipa permanente e um corpo de voluntariado profissional de longa duração, que permite criar
sinergias transversais a todos os projetos e exponenciar o reconhecimento da associação, pelo que importa
continuar a apostar em candidaturas subsequentes ao Corpo Europeu de Solidariedade.
II. Dinamização de Parcerias para Apoios e Candidaturas
Com este eixo a revelar-se estratégico para a consolidação do crescimento da associação, reforça-se a
importância de continuar a dinamizar parcerias estratégicas, para o estabelecimento de protocolos e acordos
para apoios e para submissão de candidaturas para obtenção de fundos para projetos conjuntos, destacando-se
candidatura com a rede de parceiros do projeto VOLUNTEER ESCAPES a novo projeto LIFE, renovação de
parcerias para apoios com a PSML e CMS, aprovação de projetos nacionais com antigos e novos parceiros, em
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especial a Fundação Mata do Bussaco para o Corpo Europeu de Solidariedade, a Desafio das Letras ao Fundo
Ambiental e o Governo Regional dos Açores com financiamento direto a projeto já aprovado.
III. Dinamização de Serviços de Implementação de Programas de Voluntariado
Interessa continuar a explorar a oferta de serviços profissionais relacionada com a implementação e dinamização
de programas de voluntariado, em associação com parceiros estratégicos, que permitam a inclusão da
associação em projetos que integrem a componente de voluntariado.
IV. Dinamização do Programa de Saídas de Campo
Continuar a dinamizar o programa de saídas de campo como forma de implementar projetos, viabilizar a
execução de empreitadas e rentabilizar a execução de plantações por encomenda.
Considerações Finais
A associação conta com toda a equipa de coordenadores, voluntários, comunidade, parceiros e demais entidades
públicas e privadas, para continuarem a tornar possível a realização e desenvolvimento deste programa de
voluntariado em prol da floresta nativa e espécies autóctones.
Lisboa, 25 de Abril de 2020
A Direção
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