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A nossa história… 
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• Nuno Costa, 42 anos 

 

• Casado, 1 filho 

 

• Informático 

 

• Praticante de Triatlo e já com dois 

Ironmans no Curriculum; 

 

• Tem como sonho terminar o 

Challenge Roth na distância de 

Iornman dia 9 Julho 2017. 

• Rodrigo Pais de Almeida, 37 anos 

 

• Casado, 2 filhos 

 

• Economista 

 

• Praticante de Triatlo e ainda á 

procura de fazer a sua estreia no 

Ironman; 

 

• Tem como sonho terminar o 

Challenge Roth na distância de 

Iornman dia 9 Julho 2017. 



A nossa motivação… 
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• Em conjunto temos um sonho comum para concretizar, 

completar a distância Ironman em Roth a 9 de Julho de 

2017, o mais emblemático Triatlo de Longa Distância na 

Europa onde é presenciado ao vivo por mais de 300.000 

espetadores; 

 

• Um Ironman é uma competição continua de 3,8km de 

Natação, 180km de Ciclismo e 42,2km de Corrida; 

 

• O processo de treino e de preparação é longo, sinuoso 

e com múltiplos desafios; 

 

• Mas qualquer um desses desafios é incomparavelmente 

menor do que o que passam diariamente crianças a lutar 

pela sua sobrevivência; 

 

• Tendo o cancro levado já alguns dos nossos entes mais 

próximos, queremos a motivação adicional para o treino 

e para a competição a que nos propomos, levar crianças 

com essa terrível doença a concretizarem elas o seu 

sonho, tal como nós esperamos em Julho concretizar o 

nosso. 



Wikaboo… 
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• O Wikaboo foi fundado pelo Nuno Barradas e trata-se de um 

grupo constituído pelos atletas amadores, ex atletas e amigos 

que treinam diariamente sob a orientação do Nuno Barradas; 

• O Grupo Wikaboo caracteriza-se pela paixão, pela emoção e 

pelo espírito que todos os atletas colocam nos seus desafios e 

metas pessoais e desportivas; 

• Mais do que um clube desportivo das modalidades de natação, 

ciclismo, atletismo ou nas três (Triatlo), ser Wikaboo é 

compreender que apenas a velocidade separa os seus 

elementos, com exemplos de camaradagem, amizade e 

solidariedade impares; 

• O nosso lema é: "Today I did my best…Tomorrow I will do 

better!" 



A Terra dos Sonhos… 

• A Terra dos Sonhos é uma organização social portuguesa, sem fins 

lucrativos, fundada no dia 1 de Junho de 2007, Dia Mundial da Criança. 

• A Terra dos Sonhos pretende sensibilizar e inspirar a sociedade para a 

importância do bem estar emocional e mental na qualidade de vida e saúde 

física das pessoas e implementar ferramentas de bem estar emocional para 

os segmentos da sociedade cuja situação de saúde física ou emocional se 

encontre especialmente debilitada.   

• A Fábrica dos sonhos é um dos projetos da Terra dos Sonhos que tem 

como principal atividade a Realização de Sonhos (formato individual) e a 

Realização de Experiências de Sonho (formato em grupo) a crianças e 

jovens com doenças crónicas, a crianças e jovens institucionalizados e a 

idosos, como forma de transmitir uma mensagem de esperança na 

possibilidade de realização dos seus objetivos mais inspiradores, 

independentemente de circunstâncias, condicionamentos e limitações. 

• A superação da impossibilidade através da criação da possibilidade é o 

resultado final pretendido! 
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Titulo e Categoria da Campanha… 
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• A união do Wikaboo e da Terra dos 

Sonhos na procura de levar crianças 

com doença oncológica a concretizar 

o seu sonho, viajar até á Eurodisney 

de Paris, em troca dos seus sorrisos; 

 

• 1 IRONMAN POR 1000 SORRISOS 

 

• Terá a categoria de evento, Viagem 

à Eurodisney, e como local Paris; 

 

• A concretizar a viagem no Verão de 

2017; 



Objectivo… 
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• O nosso objetivo passa por proporcionar esta 

experiência de concretizar de um sonho ao maior 

numero de crianças possíveis; 

 

• Atendendo o elevado custo da viagem, estadia, 

alimentação, bem como á necessidade de por serem 

crianças terem obrigatoriamente de viajar 

acompanhadas, estima-se que a Viagem custará 

1.000 euros por criança; 

 

• O nosso objetivo passa por através da plataforma 

de crowdfunding conseguirmos levar 4 crianças a 

concretizar esse sonho, ou seja, 4.000 euros; 



O Projecto… 
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• Em conjunto com a Terra dos Sonhos, propomo-nos a 

angariar donativos através da plataforma PPL Crowdfunding  

por forma a levar crianças com doença do foro oncológico à 

sua viagem de sonho, ir á Eurodisney a Paris; 

 

• Através da divulgação do nosso sonho de finalizar o 

Challenge Roth em 2017 na distância Ironman, levar o nome 

do Wikaboo e da Terra dos Sonhos ao maior numero de 

pessoas, com a finalidade que supracitámos; 



Prazos… 
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Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Atividade 

IRONMAN ROTH 

Fecho Campanha 

Treinos Conjuntos 

Leilões 

Dossier de Candidatura 

Viagem de Sonho  

Lançamento do Crowdfunding 

Divulgação no Facebook 

Provas Chave 

Aprovação Candidatura 

Divulgação Empresarial 

Verão 2017 



Orçamento… 
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300 €
200 €

4.500 €

4.000 €

Total Comissão PPL Material Brindes Custo Viagem 



Plano de Divulgação… 

11 

• Divulgação via Facebook 

 

• Divulgação Empresarial 

 

• Divulgação em Provas de Atletismo, Ciclismo e 

Triatlo 

 

• Divulgação na Rede Pessoal e Profissional de 

Contactos; 

 

• Divulgação conjunta com alguns patrocinadores; 



Recompensas e Apoios… 
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Valor do 

Donativo 
Recompensa Descrição 

Até 15 Euros Agradecimento 
Envio de um email com 

agradecimento 

personalizado; 

Entre 15 e 50 Euros Facebook 

Todas as anteriores e ainda 

agradecimento com 

identificação no Facebook 

do Projecto “1 Ironman por 

1000 Sorrisos” 

Entre 50 a 100 Euros Tshirt 
Todas as anteriores e ainda 

Tshirt alusiva ao Projecto “1 

Ironman por 1000 Sorrisos” 

Mais de 100 Euros Treino 

Todas as anteriores e ainda 

2 meses de trial com treino 

desportivo powered by 

Wikaboo 

* A todos será dada a oportunidade de conhecerem a Terra dos Sonhos 

numa visita pessoal a combinar com o Staff da Terra dos Sonhos 



Video… 
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