De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de
Ambiente
Para: Juntas Regionais, de Núcleo, Agrupamentos, Centros e Campos Escutistas
Assunto: Trees for the World 2021
Data: 20 de outubro de 2021
Circular: 21-25-SNAS
Caros Dirigentes,
A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade (SNAS), através do Departamento
Nacional de Ambiente(DNA), vem por este meio lançar mais uma edição do projeto - "Trees for
the World” - Árvores para o Mundo. Este é um projeto internacional promovido pela Organização
Mundial do Movimento Escutista (OMME/WOSM). Este ano, sob o tema "Recuperar" Recuperar floresta, recuperar esperança, pelo que desafiamos todos os escuteiros a participar
contribuindo para uma recuperação em todas as dimensões.
No ano passado, em virtude dos momentos desafiantes que vivemos, não foi possível plantar
tantas árvores como pretendíamos e estava planeado, por isso, nesta edição tentaremos retomar
a adesão e aumentar o número de plantações.
Para aderir ao Trees for the World, é necessário que, em secção ou agrupamento, organizem e
concretizem um projeto de plantação de árvores autóctones na região entre outubro de 2021 e
março de 2022. É recomendado que cada participante plante pelo menos uma árvore, dando
corpo ao lema “Um escuteiro, uma árvore” (One Scout, One Tree) que caracteriza esta iniciativa
no mundo inteiro.
As espécies de árvores autóctones, são espécies que pertencem ao nosso território nacional e
que por isso estão mais adaptadas às características do nosso país, garantindo, portanto, uma
maior resistência a pragas e doenças em relação às espécies introduzidas (alóctones ou
exóticas).
Por forma a ajudar e contribuir para que um maior número de escuteiros e agrupamentos
participem na atividade e levem a cabo uma plantação na sua região, o DNA tem este ano uma
parceria com a ONGD VIDA, no âmbito do projeto “1Planet4All”. Assim sendo, há a possibilidade
de oferecer árvores a todos os agrupamentos/unidades/centros e campos escutistas (CCEs) que
precisem e queiram participar no projeto.
Para ter acesso às árvores para plantar, devem fazer chegar o vosso pedido indicando as
espécies e quantidades pretendidas até dia 26 de Novembro, preenchendo o formulário. Por
questões de stock, as árvores requisitadas poderão não corresponder às espécies entregues,
garantindo-se, no entanto, a adequabilidade da espécie alternativa ao local da plantação. Estão
definidos 8 locais de levantamento das árvores (distribuídos pelo país e indicados no formulário),
sendo que fica à responsabilidade do agrupamento/unidade/CCEs o levantamento das mesmas.
Com a concretização da plantação de árvores autóctones, estamos igualmente a contribuir para
o cumprimento das metas estabelecidas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 15,
que nos desafia a Proteger a Vida Terrestre, através do combate à desflorestação com
recuperação de florestas degradadas e promovendo a reflorestação, tendo em vista a gestão
sustentável das florestas.

Depois de concluir a plantação, é obrigatório o envio do relatório de atividade até ao final do
mês de abril para o email: treesfortheworld@escutismo.pt. Após aprovação, será atribuída a
insígnia Trees for the World, que terá um custo de 2.00€ cada.
O anexo ao relatório que deve ser preenchido encontra-se aqui em anexo à circular.
Para mais informações contactem-nos através do email: treesfortheworld@escutismo.pt

Sempre Alerta para Servir

José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

Projeto:
O Trees for the World é um projeto promovido pela Organização Mundial de Escutismo
(OMS). Neste projeto mundial é pedido que cada escuteiro plante uma árvore autóctone da
região onde irá ocorrer a plantação.
Esta deve ser feita de preferência perto do local do agrupamento ou numa área da região
onde seja identificada uma necessidade de árvores.
Cabe aos elementos fazerem uma pesquisa prévia à plantação, de modo a melhor
conhecerem as espécies autóctones da região para que possam fazer uma escolha
informada.
Este ano o projeto considerará, para efeitos da atribuição da insígnia Trees for the World
(que tem um custo de 2€), a plantação de árvores autóctones realizadas entre os
meses de outubro de 2021 a março de 2022 e com o respetivo relatório de atividade
entregue até ao final do mês de abril de 2022.
Todos os relatórios, devem conter o anexo devidamente preenchido e devem ser enviados
para treesfortheworld@escutismo.pt , por forma a serem validados.
Relatório:
Os relatórios a serem entregues devem ter em consideração a secção que efetua a
plantação, pedindo-se que o relatório tenha uma complexidade proporcional à idade dos
elementos.
Os relatórios podem ser apresentados nos mais diversos formatos: powerpoint; vídeo,
fotos, ficheiros pdf. No entanto, devem ser os elementos a fazer o seu próprio relatório,
tendo apenas o animador um papel orientador.
O relatório dos lobitos pode passar por desenhos feitos por eles das árvores plantadas e
pela escrita de uma frase sobre o que gostaram mais ou menos e o que aprenderam.

A.

IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO/ SECÇÃO/ CENTRO ou CAMPO ESCUTISTA

Região Agrupamento/Centro ou Campo Escutista

1) Quais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que estás a trabalhar quando
realizas o projeto Trees for the World?

2) Indica-nos de que forma é que consideras que estes contribuem para os diferentes ODS?
3). Na tua opinião, quais são as mais valias para o planeta com a plantação das árvores que
plantaste? (Dica: pesquisa o termo “Serviço de Ecossistemas'').
4). Indica algumas espécies da fauna e da flora que estão inseridas no local onde plantaste
a(s) árvore(s). Podes enviar fotos das espécies que encontraste.
Secções

Número de Participantes

I Secção
II Secção
III Secção
IV Secção
Dirigentes

Local da Plantação:
Espécies Plantadas
(Nome comum e científico)

Número de plantações

5) esta ação de plantação pode ser igualmente considerada para o contributo do CNE para
o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definido pelas
Nações Unidas, pelo que podem colocar o número de elementos envolvidos e o número de
arvores plantadas na plataforma do CNE – Compromisso 2030.

https://compromisso2030.escutismo.pt/

