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A associação

A Novo Futuro está focada em 3 
grandes pilares para o equilíbrio das 
crianças que acolhe: alimentação, 
higiene e educação.

A sua unicidade reside no apoio 
psicológico, gestão de emoções e 
expressão individual.



Objetivo

Para o sucesso da sua missão, o 
contributos dos sócios é essencial.
Porém, atualmente este grupo está 
envelhecido e em 2020 houve uma 
fraca captação.
Por isso, é fundamental aumentar a 
base de contribuição e rejuvenescer 
os associados.



A solidariedade 
dos portugueses é 
despoletada 
quando chega ao 
coração 
Ligação emocional com a causa
Compreensão clara do seu papel/função na ajuda
Acessibilidade
Materialização / impactotangível da ajuda

/ Contexto



Porém, a ajuda solidária do sócio está associada a um papel 
burocrático, distante, racional. Não existe a perceção clara 

de qual o impacto real do sócio na Novo Futuro

/ Contexto



Ser sócio não chega 
ao coração
O sócio da Novo Futuro não 
tem o seu propósito tangível

/ Insight



Os Heróis do 
Futuro

#1 Materializar a ação da Novo Futuro, focando nos seus 3 
pilares de atuação. O  propósito do “Herói do Futuro” passa a 
ser emocional, e ilustra o real impacto do seu contributo: 
contribuir não só para o futuro da criança, mas também no de 
todos nós

/ Coceito



Procura-se Herói do Futuro

Tens tudo o que precisas para ser um herói? 
Esta não é uma vaga de emprego, mas sim uma 
oportunidade para dares um contributo real no 
futuro da vida das crianças e jovens da Novo 
Futuro.
Junta-se ao movimento e escolhe a tua causa.

lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala
lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala

Quem se atreve a 
candidatar para 
esta missão?

Super poderes obrigatórios:
- Alegre
- Fazer sorrir
- Energia
- Imaginação
- Solidário

Salário:
- A gratidão de mais de 75 crianças

100% OWNED E EARNED AMEDIA

/ Heróis do Futuro



Heróis do Futuro

Procuramos os Heróis do Futuro

Herói Alegria Herói Energia Herói Imaginação

“ A minha missão é fazer as crianças “ Sabias que a ajuda mensal que a  

SAÚDE E HIGIENE ALMENTAÇÃO EDUCAÇÃO



Obrigada por te candidatares aos Heróis do Futuro! 

N

Estamos muito entusiasmados por te juntares à nossa comunidade de Heróis 
do Futuro e ajudares nesta causa!

Com o teu apoio vamos conseguir garantir que todas as crianças da Novo 
Futuro tenham um futuro risonho pela frente!

Contamos contigo para passar a mensagem e trazer um amigo para também 
ele se tornar um herói como tu.

SPREAD THE LOVE



Reason Why

Capitalizar na unicidade da 
Associação: cada herói personifica 
uma emoção
Cada herói tem um objeto “bandeira”, 
que materializa o valor da quota 
mensal: tangibilidade
Desconstruir o valor da quota (4€ 
/mês): acessibilidade

/ Heróis do Futuro



Os Heróis do Futuro 
vão-se tornar a bandeira 
da Novo Futuro
#2 Amplificar a ação, para impactar um 
target mais abrangente

/ Amplificar



Nada melhor do que um supermercado para 
comunicar de modo altamente relevante o papel 
dos Heróis do Futuro na defesa das necessidades 
básicas das crianças e jovens da Novo Futuro

/ Amplificar



4€cada

Ao mudar a perceção do 
valor da quota, mudamos a 
perceção das pessoas

Cereais = Herói da Alegria
Pasta de Dentes = Herói do Sorriso
Lápis de Cor= Herói da Imaginação

Materializando o 
símbolo de cada herói, 
tornamos tangível o 
valor da quota

Objetos de 

Primeira 

Necessidade 

“Sabias que uma 
caixa de lápis de cor é o equivalente 

a contribuir mensalmente para 
a Novo Futuro? É fácil seres um Herói Imaginação como 
eu! Sabe como”

“Sabias que uma pasta de dentes é o 

equivalente a contribuir mensalmente 

para a Novo Futuro? É fácil seres um 

Herói do Sorriso como eu! Sabe como”

/ Amplificar



• Parceria com marca de 
distribuição

• Produção de baixo custo 
(recorrer a sticker nas 
embalagens pré-produzidas)

“Sabias que uma caixa 
de cereais é o 

equivalente a contribuir 
mensalmente para a 
Novo Futuro? É fácil 
seres um herói da 

Energia como eu! Sabe 
como”

Posicionando esta causa 
de modo contextual no 
momento da compra 
destes bens

/ Amplificar



Reason Why

Contexto relevante: comunicar as necessidades 
básicas das crianças no momento em que as 
pessoas também compram os produtos de 
primeira necessidade
Maior awareness junto de um target alargado
Desconstruir o valor da quota mensal
Tangibilidade da ajuda

/ Amplificar



Depois de toda a mecânica,

Há que agradecer a todos os 
que se juntaram à nossa 
missão.

/ Fidelizar

#3 E quem melhor para agradecer do que 
os jovens e crianças da Novo Futuro?



E porque os heróis fazem parte do imaginário das crianças e jovens,

Vamos materializar o 
impacto do apoio dos 
Heróis do Futuro através 
de histórias infantis
Através de um AudioBookno Spotify, as histórias 
estarão disponíveis para todos ouvirem, conseguindo 
assim criar uma ligação mais próxima e regular com a 
Novo Futuro

“Maria, a menina sorrisos”  

“O João e o Herói da Energia ”  
“A Olivia e a Imaginação”  

/ Fidelizar
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