* aquando da leitura deste documento deverá ser subentendida a
nomenclatura marítima e aérea

Tema de Consulta 2019-2020
Encontro Nacional de Guias

O Mundo nas Tuas Mãos!
“O ambiente é central para o programa escutista e um elemento chave no desenvolvimento
de bons cidadãos do mundo. Existem muitos mais desafios ambientais hoje do que quando o
Escutismo começou, tornando ainda mais importante manter o ambiente central no
Escutismo, para construir sobre o impulso que já existe e fazer do Escutismo uma força
positiva para a mudança.”
Programa do Escutismo Mundial para o Ambiente
Retomando a génese desta atividade
nacional, a escolha do tema de consulta
para o Encontro Nacional de Guias (ENG)
de 2020 vem, mais uma vez, ao encontro
da vontade dos nossos Guias, no seguimento da dinâmica - a Voz dos Guias do
ENG 2019 e de um dos temas propostos
para discussão por eles, escolhemos a
Sustentabilidade ambiental como tema de
consulta.
Tendo em conta o papel que o Escutismo
tem na formação da consciência dos
nossos futuros cidadãos, no que concerne
à educação ambiental e ao cuidado da
nossa casa comum parece-nos importante, nesta altura em que os objetivos de
desenvolvimento sustentável estão tão
em voga dado os inúmeros alertas para o
cenário negro que nos aguarda, que os
nossos guias tracem eles mesmos as
linhas mestras que poderão nortear a
nossa ação nesta temática, até porque o
ar livre é o espaço preferencial para as
nossas ações.
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Conseguimos, assim, ir ao encontro às
vontades dos nossos Guias e, através
deles, aprofundar o papel do movimento
na construção de um mundo mais
sustentável.
Tendo em conta o papel que o Escutismo
tem na formação da consciência dos
nossos futuros cidadãos, no que concerne
à educação ambiental e ao cuidado da
nossa casa comum parece-nos de todo
importante, nesta altura em que os
objetivos de desenvolvimento sustentável
estão tão em voga dado os inúmeros
alertas para o cenário negro que nos
aguarda, que os nossos guias tracem
eles mesmos as linhas mestras que
poderão nortear a nossa ação nesta
temática até porque o ar livre é o nosso
espaço preferencial para as nossa ações.
Conseguimos, assim, ir de encontro às
vontades dos nossos Guias e, através
deles, aprofundar o papel do movimento
na construção de um mundo mais
sustentável.

A importância do ambiente no Escutismo
foi salientada na 37ª Conferência Mundial
do Escutismo com resoluções sobre
educação ambiental e desenvolvimento
sustentável. Com base nessas resoluções
foi desenvolvido o Programa do Escutismo
Mundial para o Ambiente, que inclui, entre
outras oportunidades, a Insígnia Mundial
do Ambiente e a Scout of the World Award.
O Programa do Escutismo Mundial para o
Ambiente também estabelece princípios e
objetivos, nos quais o Corpo Nacional de
Escutas (CNE) se baseou para estabelecer
o seu posicionamento institucional e
pedagógico quanto a esta matéria. Desta
forma o CNE, no cumprimento da sua
missão:

- defende a educação ambiental para a ação
responsável como uma via fundamental
para a sustentabilidade dos recursos
naturais;
- entende que, como movimento educativo
baseado na vida ao ar livre como elemento
pedagógico, tem uma responsabilidade
social acrescida na promoção da defesa e
educação ambiental;
- reconhece que a sua ação beneficia de
sinergias com outras organizações
não-governamentais do ambiente (ONGA),
concretizadas através do diálogo, partilha e
cooperação, com vista ao bem comum;
- constata a necessidade de permanente
atenção às questões ambientais e de
constante empenho na educação ambiental.

Objetivos
- Difundir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável;
- Traçar ações concretas que levem
ao cumprimento desses ODS;
- Pensar e debater a temática da
Sustentabilidade Ambiental;

- Propor oportunidades educativas
que visem a educação/sustentabilidade ambiental;
- Envolver a associação na consecução da agenda 2030 da ONU;
- Definir caminhos na melhoria do
envolvimento do Escutismo quanto
à Sustentabilidade Ambiental.

02
Tema de Consulta 2019-2020
Encontro Nacional de Guias

Tópicos para reflexão/discussão
Pretende-se com esta reflexão/discussão
debater a educação e sustentabilidade
ambiental onde estes encontros se realizam: no
Agrupamento, no Núcleo/Região e a nível
nacional.
AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
No Encontro de Guias do Agrupamento
pretende-se que os Guias façam uma reflexão
sobre:

- Os 8 ODS mais diretamente relacionados
com a Sustentabilidade Ambiental. Quais são
e o que preconizam;
- Que ações podem ser realizadas na sede,
nos acampamentos, na comunidade para
promover a sustentabilidade ambiental;
- De que forma os escuteiros podem ser
agentes de mudança nas suas comunidades,
empenhando-se na educação e sustentabilidade ambiental em prol da nossa casa
comum;
- De que forma os nossos hábitos consumistas prejudicam o meio ambiente e de
que forma podemos minimizar a nossa
pegada ecológica.

(Podem aproveitar estes encontros para apresentar a Insígnia Mundial do Ambiente e a SWA, bem
como outras oportunidades educativas relacionadas com a temática. É de todo aconselhável que
no momento inicial ou final escolham uma passagem da Laudato Si para ler.)
Lobitos/Exploradores:
O que fazes no teu Agrupamento (na sede
e nos acampamentos) para preservar o
ambiente?
O que fazes na escola e em casa para
preservar o ambiente?
Já ouviste falar dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável?
Gostarias de ter um papel mais ativo na
defesa do ambiente? O que gostarias de
fazer?
Quantos equipamentos eletrónicos usas
diariamente?
Fazes reciclagem/reutilização do lixo que
produzes?
Poupas a água ou deixas a torneira aberta
por tudo e por nada?
Deixas lixo para o chão quando vais na
rua? Apanhas lixo da rua quando te
depares com ele?
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Pioneiros/Caminheiros:
Quantos equipamentos eletrónicos usas
diariamente?
Tens em conta onde são produzidos os
alimentos que consomes?
De que forma podes no CNE e na tua vida
quotidiana reduzir a tua pegada ecológica?
Nas ações realizadas na Comunidade/Clã
e no Agrupamento têm em conta as
questões ambientais? De que forma? O
que pode melhorar?
Como consideras que o CNE pode melhorar
na questão da sustentabilidade ambiental?
Que papel gostarias que o CNE tivesse,
junto da sociedade civil, de forma a ajudar
no cumprimento da agenda 2030 da ONU,
tendo em conta os 8 ODS referidos?
Que ações toma a tua geração para o
desenvolvimento sustentável?

