
Termos e Condições para adoção de árvores e arbustos com a Matéria Cíclica

I. X adotante pode escolher as árvores solicitadas e apresentadas pela Matéria Cíclica no presente 
website, sendo que estas serão plantadas nas Grotas, o nosso jardim comunitário. A Matéria Cíclica 
responsabiliza-se por toda a manutenção da árvore, o que inclui: plantar, regar, alimentar, podar, tratar em caso 
de doença, tudo exclusivamente com métodos ancestrais e naturais. A Matéria Cíclica não usa fitofarmacêuticos 
nem fertilizantes químicos comerciais. 

II. Por adotante define-se quem paga pelos custos da árvore. Se esta adoção for um presente, x adotante 
precisa de fornecer o endereço postal e eletrónico da pessoa que irá receber o material de adoção, sendo esta 
pessoa definida como ‘ama’.  

III. Existem dois modos de adoção:
a) Pacote Semente
b) Pacote Crescimento

a) Pacote Semente: a adoção limita-se a um pagamento único, e é somente aplicável á adoção das quatro 
espécies designadas na página por ‘que ajudam o solo e dão-nos sombra’ (Amieiro, Cedro do Buçaco, Carvalho 
Português e Sobreiro) e x adotante recebe:
•  Possibilidade de plantar a árvore no terreno em pessoa
• Acesso ao Jardim Comunitário onde se insere
• Cartão de Identificação da Adoção (CIA) 
• Placa identificadora da árvore e dx adotante ou ama no Jardim Comunitário
• Identificação no website

b) Pacote Crescimento: a adoção têm um prazo mínimo de cinco anos. No entanto x adotante pode transferir 
o testemunho de adoção de ano para ano, ou seja, no caso de x adotante não poder continuar a pagar o 
montante anual, pode encontrar uma pessoa que terá de se comprometer e responsabilizar-se pelo pagamento 
anual. A Matéria Cíclica envia um lembrete um mês antes da data do pagamento anualmente. Neste modo de 
adoção x adotante, ou x ama, recebem o pacote de adoção completo, que inclui:
• Possibilidade de plantar a árvore no terreno em pessoa
• Acesso ao Jardim Comunitário onde se insere
• Cartão de Identificação da Adoção (CIA) e Testemunho de adoção
• Placa identificadora da árvore e dx adotante ou ama no Jardim Comunitário
• Identificação no website
• Realce nas redes sociais com o nome da árvore aquando a sua plantação 
• Envio de newsletter sazonal com novidades da Matéria Cíclica e atualizações personalizadas da árvore 
adotada, 4 vezes por ano
• Atualizações nas redes sociais pontuais, com a possibilidade de ser identificadx x adotante
• Vídeo de celebração anual 

IV. O pagamento é feito através de transferência bancária ou através de PayPal. Assim que este estiver 
confirmado, a Matéria Cíclica envia um email de confirmação de adoção e contacta os intervenientes na 
semana anterior ás opções de agendamento para marcar a plantação.
Pacote Semente: €50
Pacote Crescimento para arbustos: €15 por ano
Pacote Crescimento para árvores: €25 por ano

V. Cada adotante tem direito a usufruir de 20% de descontos na Flora and Fauna Around the World 
Dining Experience, a decorrer no Bukubaki de Junho a Novembro de 2020. Este desconto estende-se à ama, se 
aplicável.  

VI. O Núcleo Matéria Cíclica é uma associação sem fins lucrativos, sediada em Alto Foz – Atouguia da 
Baleia, que atua com maior incidência nos concelhos de Peniche e Óbidos. IBAN PT50 0045 5222 4031 6166 
06683 Rua Coronel Soeiro de Brito, 24 Edificio Crédito Agrícola Caldas da Rainha 2500-149 Caldas da Rainha


