
 

                
 

 
 
 

Prezados Dirigentes, 

Desde já as minhas saudações escutistas. 

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Prevenção através do Departamento Nacional de Ambiente convida os 

Dirigentes, Caminheiros e Pioneiros a participar no evento “400 Million Trees – Lousã 2012 “ promovido pela 

Fundação Floresta Unida (parceiro ambiental do CNE) no qual os participantes vão poder garantir por mais um 

ano a proteção de cerca de 70.000 árvores plantadas em 2007 e em 2010, além de terem a oportunidade 

educativa de aprenderem técnicas de manutenção e conservação florestal 

Data: 20 de Outubro.  

Horários: 9h30 às 18h:00.  

Localização: Lousã (aeródromo da Lousã).  

Os Dirigentes podem inscrever-se para o Staff de apoio a esta atividade até 10 de Outubro.  

Informações Gerais : Consultem em:  http://www.cm-lousa.pt/ 

Os Caminheiros e Pioneiros que desejem participar poderão enviar a inscrição até 13 de Outubro para: 

operacoes.pt@florestaunida.com ou ambiente@cne-escutismo.pt.  

Renovo as minhas saudações e fico,  

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

José Carlos Castro 

Secretário Nacional Para o Ambiente e Prevenção 

 (snap@cne-escutismo.pt) 

 
Secretaria Nacional Para o Ambiente e Prevenção, Departamento Nacional de Ambiente 
 
 
Juntas Regionais, Núcleo, e Agrupamentos  

Circular nº: 12-1- 078 de 02 de Outubro 

Assunto: Evento 400 Million Trees 
 

Para: 

De: 

http://www.cm-lousa.pt/
mailto:ambiente@cne-escutismo.pt


Quem Somos

Objectivos da Acção da Lousã

Inscrições do Voluntariado Geral

Funções do STAFF

Disponibilidade do STAFF

Inscrições do STAFF (organização)

Encargos do STAFF

Regras STAFF

Dados da Folha de Gelo

E-Mail geral do Evento 2012

Contactos do secretariado

Contacto Coordenação Geral

Contacto Comunicação

Contacto Operações

Contacto Dep. Florestal









A Floresta Unida é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve e implementa acções e 

conceitos que permitem o apoio ao desenvolvimento sustentavel do patrimonio florestal. Com 

sede em Portugal e representações fisicas em Espanha, França, Itália e no Chile a Floresta Unida 

A acção a dinamizar no dia 20 de Outubro na Lousã terá como principal objectivo a continuidade da 

manutenção da area intervencionada e já planatada pela organização em 2007 e 2010 com o apoio 

Todos os volunatrios devem fazer a sua inscrição através de e-mail para 

comunicacao.pt@florestaunida.com e devem indicar o numero de pessoas que levam consigo. 

As funções do STAFF neste evento de dia 20 de Outubro vão ser de apoio aos voluntarios do 

evento. Os membros do STAFF que cheguem pelo menos no dia 19 de manhã vão poder dar apoio 

A dispoibilidade do membro do STAFF devem ser total.

Todo o STAFF que deseje participar nas acções deverá comunicar a sua vontade até dia 10 de 

Outubro de 2011 e deverá estar presente na acção de formação de dia 12 ou 13 de Outubro na 

Lousã ( dependendo da disponibilidade ser durante a semana ou ao fim-de-semana). As condições 

Todo o STAFF não terá qualquer encargo com o seu alojamento e alimentação  (pequeno Almoço, 

Almoço e jantarna Lousã) concedidas pela organização, a escolha de outro tipo de condições e 

respectivos encargos adicionais são da responsabilidade do membro do STAFF. As despesas de 

portagem e combustivel de viaturas pessoais são da responsabilidade da organização no que se 

Homens : Barba feita ( a não ser que a mesma esteja na fotografia do Docuemnto de Identificação) 

, higiene obrigatoria, brincos e qualquer outro adorno é proibido. Mulheres : higiene obrigatoria, 

brincos e qualquer outro adorno é proibido ( a não ser que as suas funções a obriguem ao uso) , o 

cabelo deverá estar sempre "preso , apanhado"  ( a não ser que as suas funções a obriguem ao uso 

nessas condições). Qualquer operacional apenas está autorizado a efectuar qualquer tipo de 

operação desde que a lei e as normas internas da organização o permitam, qualquer outra atitude 

NIF : 508 744 580 / Endereço : Rua João Luso, n.º 2, 1.º Andar 3200-246 Lousã

operacoes.pt@florestaunida.com

935 330 160 / florestaunida.pt@florestaunida.com

935 330 161 / david.lopes.pt@florestaunida.com

935 330 167 / comunicacao.pt@florestaunida.com

935 330 162 / ana.rodrigues.pt@florestaunida.com

935 330 164 / luis.campos.pt@florestaunida.com

Sobre a Floresta Unida e a sua Actuação

mailto:operacoes.pt@florestaunida.com


































Floresta Unida 

400 Million Trees – Lousã 2012 
Informação ao STAFF 



 

Em 2007 na área do perímetro do aeródromo da Lousã e em 2010 nas 
áreas afectas ao COTF  a Floresta Unida com o apoio dos seus 
patrocinadores promoveu o combate a pragas e doenças que existiam no 
local. 
 
Mais do que simplesmente plantar árvores em 2007 e em 2010 e tal como 
nas restantes ações desenvolvidas em todas as áreas apoiadas pela 
Floresta Unida o objectivo foi o de recuperar em toda a sua plenitude um 
ecossistema florestal.  
 
Em 2012 os participantes do evento 400 Million Trees – Lousã 2012 vão 
poder garantir por mais 1 ano a proteção de cerca de 70.000 árvores 
plantadas em 2007 e em 2010. 
 



 

Proteger	  70.000	  
árvores	  

Sensibilizar	  o	  publico	  
para	  a	  importância	  
da	  gestão	  florestal	  

Fazer	  parte	  de	  um	  
processo	  de	  gestão	  

florestal	  

8º	  14ʹ′	  35.7”	  W	  	  
40º	  08ʹ′	  39.2”	  N	  



 

Sugerimos que traga : 
 
q  Mochila 
q  Bolachas e Água 
q  Impermeável 
q  Boné 
q  Protetor solar 
q  Roupa confortável 
q  Calçado de montanha 
q  Medicação 
q  Portador de informação 

patológica ( nomeadamente 
alergias) 

 



 

Localização :  
 
Lousã ( aeródromo da Lousã ) 
 
Coordenadas : 
 
8º 14′ 35.7” W 
40º 08′ 39.2” N 
 
Informações Gerais : 
 
Consulte em  : 
http://www.cm-lousa.pt/
acessos?m=b47  
 
 
 
 

Programa 
 
Datas e Horários do Evento: 
 
Data: 20 de Outubro 
Horários : 09h30 – 18h:00 
 
 
Período da Manhã 
 
08h30 : Início de recepção de convidados 
09h20 : Sessão de abertura 
09h50 : Formação de equipas 
10h00 : Inicio das atividades 
13h00 : Almoço 
 
Período da Tarde 
 
14h00 : Inicio das atividades 
18h00 : Encerramento 
 

Refeição :  
 
Será da responsabilidade da 
organização com ementa , horarios e 
locais a disponibilizar na reunião de dia 
12 ou 13 de Outubro. 
 
Fardamento e Ferramentas : 
 
As ferramentas são disponibilizadas pela 
organização e da responsabilidade do 
STAFF. O STAFF tem a 
responsabilidade de controlar o 
manuseamento e boas condições dos 
equipamentos. 
 
O Fardamento será entregue no dia 19 
de Outubro a cada elemnto. 
 
 
 
 
Inscrições : 
 
A inscrição no evento 400 Million Trees – Lousã 2012 é obrigatória e o único 
meio para o fazer através do e-mail operacoes.pt@florestaunida.com com o 
preenchimento e envio da ficha de inscrição.  



 

Para mais informações sobre o 400 Million Trees Contacte : 
 
•  Equipa do Evento 400 Million Trees – Lousã 2012 : 
 

•  Coordenação Geral : David Lopes 
•  Coordenação de Operações : Ana Rodrigues 
•  Coordenação Técnica : Luís Campos 
•  Comunicação: Salomé Sério / Arina Batalha 

 
•  Contacto Móvel : +351 935 330 161 / 2 / 3 / 6 / 7 
•  E- Mail Geral : operacoes.pt@florestaunida.com  
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