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CIRCULAR N.º 11/2023 

DE: Secretário de Núcleo Património e Ambiente 

PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel 
 

2023-03-01 

ASSUNTO: Campanha Green Cork 2023. 

 
Está a decorrer mais uma edição da campanha Green Cork – Recolha de rolhas de 

cortiça 2022/23, divulgada pelo Departamento Nacional de Ambiente.  

Esta campanha destina-se a todos os associados do C.N.E., sendo promovida pela 

Quercus, Missão Continente e Corticeira Amorim. O objetivo é incentivar os 

agrupamentos a desenvolver atividades de promoção da cortiça e da recolha de rolhas 

para reciclagem, sendo premiados os três agrupamentos de cada região que recolham 

mais rolhas. A categoria de prémio é definida em função dos resultados globais de 

cada região, podendo ser árvores autóctones para o CNAE, cartão presente para 

artigos da Loja Quercus online e cartão presente da Sonae. 

Através deste projeto de reciclagem, os escuteiros estarão a contribuir para a 

construção duma comunidade ativa, responsável e em sintonia com o meio ambiente, 

promovendo a redução de resíduos e sensibilizando a população para a importância 

da redução, reutilização e correto encaminhamento de resíduos. 

Para a participação no projeto, os agrupamentos devem preencher o formulário de 

inscrição on-line disponibilizado para o efeito no website do Green Cork e no 

regulamento. 

Solicitamos da vossa parte que reforcem esta informação divulgando na vossa Região 

Junto dos agrupamentos, mais uma vez, e assim ajudar a tornar este mundo melhor 

do que o encontramos. 

 

Datas importantes: 

Inscrições – até 31 de março de 2023; 

Início da entrega de rolhas nas lojas aderentes – 1 de dezembro de 2022;  

Terminus de entrega de rolhas para efeito da campanha – 15 de junho de 2023; 

Comunicação dos resultados – até 15 de setembro de 2023; 

Entrega dos prémios –   15 de setembro de 2023. 

https://www.greencork.org/campanha/formulario-de-inscricao/
https://www.greencork.org/campanha/formulario-de-inscricao/
https://www.greencork.org/
https://www.greencork.org/campanha/regulamento/


  
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 

 

2 | 2 

 

Normas da campanha: 

A entrega das rolhas tem de ser feita em caixas de resmas de papel; 

No ato da entrega, terão que levar o certificado de entrega, devidamente preenchido; 

A cópia deste certificado que fica na posse do agrupamento tem de ser, 

obrigatoriamente, enviada por e-mail para greencork@quercus.pt. Caso não seja, não 

são contabilizadas as caixas entregues! 

Mais informações sobre a campanha e atribuição de prémios estão disponíveis no 

regulamento da campanha e na página da campanha em http://www.greencork.org/. 

Qualquer informação adicional ou esclarecimento podem enviar email para: 

ambiente@escutismo.pt. 

Não se esqueçam de comunicar à Junta de Núcleo de S. Miguel a participação 

nesta campanha. 

Com uma canhota, creiam-me 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

Secretário de Núcleo Património e Ambiente 
 
 
 
 
 

(Eduardo Jorge Silvestre Pinheiro) 

 

mailto:greencork@quercus.pt
https://www.greencork.org/campanha/resultados/
http://www.greencork.org/
mailto:ambiente@escutismo.pt

