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Circular n.º 68/2022 

DE: Secretário de Núcleo Património e Ambiente 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 
2022-10-30 

ASSUNTO: Lançamento “Trees For The World 2022” 

Foi divulgado na Circular n.º 16-SNAS-2022 o lançamento de mais uma edição do 
projecto "Trees for the World”, edição 2022. Este é um projecto internacional 
promovido pela organização mundial de escutismo (WOSM). 

Reproduz-se parte da Circular: “TEMA: este ano, sob o tema "Crescer" – crescer em 
novas áreas florestais e contribuir para o crescimento das que já foram plantadas, 
desafiamos todos os escuteiros a participar. 

COMO PARTICIPAR: para aderir a este projecto, é necessário que, em secção ou 
agrupamento, organizem e concretizem um projeto de plantação de árvores autócto-
nes na vossa região entre novembro de 2022 e março de 2023. É recomendado que 
cada participante plante pelo menos uma árvore, dando corpo ao lema “Um escuteiro, 
uma árvore” que caracteriza esta iniciativa no mundo inteiro. As espécies de árvores 
autóctones, pertencem ao nosso território nacional e que por isso estão mais adapta-
das às características do nosso país, garantindo, portanto, uma maior resistência a 
pragas e doenças em relação às espécies introduzidas (alóctones ou exóticas). 

DESAFIO: por forma a que seja possível atingir o racional de uma árvore por 
escuteiro, desafiamos que os agrupamentos e centros e campos escutistas realizem 
contactos com Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Associações locais, Instituto 
da Conservação e da Natureza (ICNF), entre outros, no sentido de aferir a 
disponibilidade dos mesmos facultarem árvores autóctones da região. 

ODS: com a concretização da plantação de árvores autóctones, estamos igualmente a 
contribuir para o cumprimento das metas estabelecidas para o Objetivo de Desenvolvi-
mento Sustentável n.º 15 (Proteger a Vida Terrestre), através do combate à desflores-
tação com recuperação de florestas degradadas e promovendo a reflorestação. 

PRÉMIO: as secções que participarem neste projeto, poderão aproveitar a atividade 
para fazer uma parte do desafio Campeões da Natureza, da nova insígnia mundial de 
ambiente, a Earth Tribe! 

RELATÓRIO: depois de concluída a plantação, é obrigatório a submissão do relatório 
de atividade até ao final do mês de abril através deste formulário. Após aprovação, 
será atribuída a insígnia Trees for the World, que terá um custo unitário de € 2.00. 
Poderás ver alguns exemplos de relatórios do projeto, assim como encontrar alguns 
recursos pedagógicos sobre florestas, no nosso site.” 

Ao submeteres o relatório (que se anexa uma minuta) no formulário do Departamento 
Nacional do Ambiente envia-nos cópia para o correio-e: cne_jnsm@sapo.pt.  

Uma forte canhota, despeço-me 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

Secretário de Núcleo Património e Ambiente 
 
 

(Eduardo Jorge Silvestre Pinheiro) 

https://biblioteca.cne-escutismo.pt/alfresco/d/a/workspace/SpacesStore/e0d4bf48-0b6d-46b0-a558-366cfc8a0a24/22-16-SNAS.pdf?guest=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaCk9G_Ik6HwVQUOp5t5fEmWSwRPcGbFWDjgH9__x4LLXtng/viewform
https://ambiente.escutismo.pt/projetos/trees-for-the-world/
mailto:cne_jnsm@sapo.pt
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Projeto: 

 

O Trees for the World é um projecto mundial promovido pela Organização Mundial de 

Escutismo (OMS) e onde 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 projecto 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 respectivo relatório de 

actividade entregue até meados do mês de Abril de 2022. 

Todos os relatórios devem conter o anexo devidamente preenchido e serem enviados 

para cne_jnsm@sapo.pt, por forma a serem validados. 

 

 

Relatório: 

 

Os relatórios a serem entregues devem ter em consideração a secção que efectua 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. 

Juntamente com todos os relatórios, este anexo, depois de preenchido, deve ser 

enviado para cne_jnsm@sapo.pt para que o relatório possa ser validado. 

mailto:cne_jnsm@sapo.pt?subject=Trees%20for%20the%20world%20-%20Envio%20de%20relatório


  

1934/2019 - 85 ANOS DE ESCUTISMO NA ILHA DE S. MIGUEL 
1975/2020 - 45 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE S. MIGUEL 

CNE 

Associação Educativa de Juventude, fundada em 1923 - Instituição de Utilidade Pública - Diário da República, II Série, nº 177/83, de 3 de Agosto - Contr. nº 500 972 052 

Corpo Nacional de Escutas 
Escutismo Católico Português 

NÚCLEO DE S. MIGUEL 
Apartado 345 – 9501-904 PONTA DELGADA – Tel. 296 284 158 – www.cne-jnsm.com – cne_jnsm@sapo.pt 

 
IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO / SECÇÃO 

 

Região Núcleo Agrupamento 

Açores S. Miguel  

 
1) Redige um pequeno texto descritivo do que foi a atividade, o que aprenderam, 

que desafios encontraram, que obstáculos foram ultrapassados, e incluir a 
informação se precaveram a rega e acompanhamento do desenvolvimento das 
árvores? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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2) Indica algumas espécies da fauna e da flora que estão inseridas no local onde 
plantaste a(s) árvore(s).  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
3) Anexa fotografias da atividade 

 
 

 Secções Número de participantes  

 
I Secção  

 

 
II Secção  

 

 
III Secção  

 

 
IV Secção  

 

 
Dirigentes  

 

 
 

4) Esta acção de plantação pode ser igualmente considerada para o contributo do 
CNE para o cumprimento das metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel definido pelas Nações Unidas, pelo que podem colocar o número de elemen-
tos envolvidos e o número de árvores plantadas na plataforma do CNE – 
Compromisso 2030. 

  



  
CORPO NACIONAL DE ESCUTAS  Telef.: 296 284 158 
 Escutismo Católico Português www.cne-jnsm.com 

 Junta de Núcleo de S. Miguel Correio-e: cne_jnsm@sapo.pt 

 

3 | 3 

 
Local da plantação: ____________________________________________________ 
 

Espécies Plantadas 
(Nome comum e científico) 

Número de árvores 
plantadas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

5) Identificação dos parceiros da atividade (se aplicável). 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


