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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 segui-
mento 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 importan-
te, 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.

O Mundo nas Tuas Mãos!

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.

“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
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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/Re-
gião 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 aconselhável que no momento inicial ou 
final escolham uma passagem da Laudato 
Si para ler.)

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.

- 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.

Objetivos



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 Desenvol-
vimento 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?

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 ques-
tões 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?

Pretende-se com esta reflexão/discussão 
debater a educação e sustentabilidade 
ambiental onde estes encontros se 
realizam: no Agrupamento, no Núcleo/Re-
gião 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 aconselhável que no momento inicial ou 
final escolham uma passagem da Laudato 
Si para ler.)

NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Neste nível pretende-se que os Guias 
partam da reflexão que fizeram no 
Agrupamento para a discussão com os seus 
pares sobre a Sustentabilidade Ambiental. 
Será neste espaço que deverão discutir 
tudo o que foram questionando no seu 
agrupamento e refletirem o que pode ser 
melhorado na associação.
De que forma os escuteiros estão 
envolvidos com as questões ambientais?
De que forma os escuteiros levam para o 
seu dia a dia as preocupações ambientais?

Como pode o CNE ser cabeça de cartaz na 
questão da sustentabilidade ambiental?
Que propostas têm os escuteiros para 
envolver as comunidades, tendo em conta o 
papel que o Escutismo tem na consecução 
da agenda 2030 da ONU, tendo em conta os 
8 ODS referidos?
De que forma o CNE educa jovens para 
serem cidadãos ambientalmente 
responsáveis e sustentáveis?
Que propostas de ação rápida pode lançar o 
CNE para cada um dos 8 ODS?
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AGRUPAMENTO - REFLEXÃO (cont.)



AGRUPAMENTO - REFLEXÃO
Neste nível acreditamos que os dirigentes dos agrupamentos têm toda a liberdade para 
realizarem este processo de reflexão adequando-o à sua realidade e aos seus guias. No 
entanto gostaríamos de realçar a importância deste momento de reflexão (e de escolhas 
dos representantes ao nível seguinte) para toda a dinâmica do ENG, sem esta reflexão 
prévia a discussão e a construção fica comprometida.

NÚCLEO/REGIÃO - DISCUSSÃO
Cada Núcleo/Região terá a liberdade de 
escolher as dinâmicas que mais se 
adequem ao grupo e à faixa etária a que 
se dirija. Porém, deixamos um modelo de 
estrutura e algumas dinâmicas tipo que 
podem ser utilizadas para dinamizar a 
discussão.

1- Enquadramento da temática - 20 a 60 
minutos (dependendo da duração do 
encontro)
  Este enquadramento deverá servir para 
verificar se a reflexão sobre o tema foi 
feita e para preparar os participantes para 
o segundo momento de discussão.
- Dinâmicas:
     - Jogos
     - Role Play
     - Dinâmicas com post it´s

2- Discussão - (mínimo de 20 minutos 
por cada tópico de discussão):
Pretende-se que todos os guias emitam a 
sua opinião e participem na discussão de 
cada um dos tópicos de discussão, tendo 
sempre em atenção as realidades dos 
seus agrupamentos e o que eles querem 
para o futuro.
- Dinâmicas:
     - Coffee tables
     - Speaker corners
     - Fishbowl

Nestas dinâmicas é importante a presença 
de um facilitador por temática, em que o 
seu papel deverá ser apenas facilitar a 
discussão entre pares sobre a temática 
orientando para as questões que serão 
importantes abordar caso seja necessário, 
no entanto em momento algum deve dar a 
sua visão/opinião sobre a temática. è 
também seu papel fazer a recolha dos 
pontos mais importantes que forem 
discutidos.

3 - Conclusões para levar ao ENG - 20 a 
60 minutos
 Após toda a discussão das diversas 
questões é importante compilar todas as 
conclusões para depois poderem ser 
transmitidas no ENG pelos representantes 
do nível. É importante que estas estejam 
estruturadas em aspetos positivos, 
problemas e passos para o futuro. 
- Dinâmicas:
    -Discussão em patrulhas e apresentação.

4- Eleição dos representantes - dinâmica 
de escolha a ser definida por cada 
estrutura, desde que sejam eleitos pelos 
pares.

Proposta de Dinamização 

NACIONAL - CONSTRUÇÃO
No Encontro Nacional de Guias, pretende-se 
aferir de que forma os nossos Lobitos e 
Escuteiros se sentem motivados para a 
questão da sustentabilidade ambiental, 
que ações realizam e que ações gostariam 
de realizar e de propor à Associação, de 
forma a uma maior consciência de toda a 
Associação para esta temática.

Desta forma iremos:
- Recolher os contributos regionais e 
compilar de forma a sumarizar a discussão 
nacional do tema;
- Analisar os contributos e selecionar o 
caminho a seguir;
- Formalizar um plano de ação;
- Entregar o plano de ação à Equipa 
nacional.
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