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Falta-te orçamento? 

A APORVELA criou este esquema de angariação de fundos para te darmos uma ajuda e algumas ideias sobre 

como podes arranjar patrocínios.  

A aporvela pode dar-te uma ajuda!

Mais vais ter de provar que mereces! 



 

Começa 
A planear! 
 

Este é um pequeno manual de apoio à tua campanha de angariação de fundos para participares na 

próxima Tall Ships Race. Nunca te esqueças de que embarcares num grande veleiro, cruzando os 

mares da Europa em conjunto com milhares de tripulantes de todo o Mundo vai ser uma das aventu-

ras inesquecíveis da tua vida! 

5 FACTORES ESSENCIAIS 
OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização    

Planifica as tuas actividades com bastante antecedência e estabelece um calendá-

rio com os teus objectivos. 

Cria uma base de dados  e mantém um registo dos teus contactos. 

MotivaçãoMotivaçãoMotivaçãoMotivação    

Estás a preparar um projecto para a aventura da tua vida.  Nunca te esqueça disso! 

Perder uma tarde a escrever cartas e colar selos não é nada.  E o que te custa lavar 

uns carros em toca de uma semana no Mar? O  teu entusiasmo vai ser contagiante! 

ContactosContactosContactosContactos    

Utiliza todas as redes que puderes: família;: amigos; amigos de amigos. 

E não te esqueças da Net: faz um blog; usa o Facebook, o MSN, o Hi5 e tudo o que 

te lembrares. Associações como o Rotary podem dar-te uma grande ajuda! 

ConfiançaConfiançaConfiançaConfiança    

Não tenhas receio de ser chato. Se não respondem depois de enviares uma carta, 

telefona a perguntar se têm uma resposta para te dar! 

Vai ser difícil mas não podes desistir à primeira tentativa! 

PublicidadePublicidadePublicidadePublicidade    

É fundamental que as tuas acções tenham visibilidade. Começa por avisar as rádios 

e os jornais locais de tudo o que fazes. Também podes tentar a imprensa nacional e 

as televisões. 



 

Não tens 
ideias? 
 

Vê estes exemplos! 
Feira da LadraFeira da LadraFeira da LadraFeira da Ladra    

Reúne toda a tralha do sótão ou da arrecadação e vende-a numa feira ou à por-

ta de casa. Faz buscas na casa dos teus avós, tios, padrinhos, vizinhos. Ainda vão 

ficar contentes por se verem livres desses objectos! 

Lavagem de carrosLavagem de carrosLavagem de carrosLavagem de carros    

O nome explica tudo! 

Noite de KaraokeNoite de KaraokeNoite de KaraokeNoite de Karaoke    

Convida os teus amigos e familiares para participarem numa noite de Karaoke 

sem precedentes. Podes cobrar uma entrada simbólica! 

Eventos patrocinadosEventos patrocinadosEventos patrocinadosEventos patrocinados    

Podes ir à procura de patrocínios para participares em eventos como mini-

maratonas, cicloturismo, orientação, regatas de canoagem, torneios de ténis ou 

outros concursos desportivos. 

Rifas e sorteiosRifas e sorteiosRifas e sorteiosRifas e sorteios    

Pede objectos a familiares, amigos e lojas da tua zona. Vende as rifas na rua, por-

ta à porta ou a amigos. 

PortaPortaPortaPorta----ChavesChavesChavesChaves    

Faz porta-chaves com pinhas, ligados a arte de marinharia e vende-os. Nós ensi-

namos-te a fazê-lo! 

ComidaComidaComidaComida    

Faz compotas, bolos, licores e vende à família e amigos. Não te esqueças de 

colocar um rótulo com os ingredientes,  o teu objectivo e os teus contactos!  

PENSA NO QUE SABES FAZER… e NÃO TENHAS MEDO…. 
O LIMITE É A TUA IMAGINAÇÃO! 

Torneio DesportivoTorneio DesportivoTorneio DesportivoTorneio Desportivo    

Organiza um torneio de futebol ou ténis, cobra inscrições, marca campos e ofe-

rece prémios! 



 

Nós damos-te 
uma ajuda! 
 

A Aporvela coloca à tua disposição este manual de apoio mas pode dar-te mais ajuda. 

 

• Publicamos a tua história e o teu pedido no nosso site, blog e Facebook! 

• Ajudamos-te a escrever as cartas para os patrocinadores! 

• Mais ideias de actividades; 

• Temos fotografias, vídeos e DVD para ilustrares o que é ser um “Jovem e o Mar”; 

• Cartazes e panfletos; 

• Documentação sobre o treino de vela; 

• Moradas e telefones de empresas; 

• Outras histórias de jovens que angariaram dinheiro para participar nas Tall Ships Races. 

Sabe Mais Sabe Mais Sabe Mais Sabe Mais         ContactaContactaContactaContacta----nosnosnosnos    

 Aporvela—Associação Portuguesa de Treino de Vela 

 Travessa do Conde da Ponte nº 8 1300-141 LISBOA 

 Tel: 21 887 6854 

 geral@aporvela.pt 

Agora é contigo! 

Atira-te ao mar! 


