De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Ambiente
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos
Assunto: Movimento “Faz pelo Planeta by Electrão 2021”
Data: 16 de junho de 2021
Circular: 21-15-SNAS
Caros escuteiros,
Apresentamos o movimento “Faz pelo Planeta by Electrão”, um programa de mobilização que, partindo da
promoção da reciclagem de resíduos e da economia circular, pretende inspirar a sociedade portuguesa a
ser agentes de mudança, participando no movimento global pela defesa do planeta, e tem como objetivo
identificar e nomear pessoas que através de ações individuais tenham contribuído para estes ideais.
O CNE, parceiro deste movimento, pretende identificar dois escuteiros que irão representar a associação
neste concurso nacional. O objetivo é identificar e selecionar junto das secções, agrupamentos e
regiões, escuteiros que, através das suas ações e hábitos, contribuem ativamente para o
desenvolvimento sustentável, principalmente no âmbito dos temas da reciclagem e da redução de
resíduos, os quais serão designados como “Big Changers” (Agentes de Mudança).
Assim, desafiamos todos a preencher este formulário e nomear no máximo dois escuteiros que
diariamente vos inspiram a mudar comportamentos e hábitos, em prol de um planeta mais sustentável.
Apenas poderão ser nomeados exploradores, pioneiros e caminheiros que tenham inscrição ativa no SIIE.
As nomeações poderão ser submetidas até ao dia 24 de julho de 2021, e a avaliação das candidaturas
será feita pelo Chefe Nacional, Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade e Departamento
Nacional de Ambiente.
Os vencedores participarão no concurso nacional como representantes do Corpo Nacional de Escutas, para
que tenham a possibilidade de ser nomeados “Big Changers” (Agentes de Mudança).
Os critérios de avaliação para a seleção dos representantes do CNE são os seguintes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ações e motivações (número e qualidade) - (20%)
Criatividade das ações - (20%)
Prevenção da produção de resíduos - (20%)
Quantidade de resíduos recolhidos - (5%)
Quantidade de resíduos reutilizados/reciclados - (5%)
Número de horas investidas a formar ou influenciar comportamentos – (10%)
Número de pessoas impactadas pelas suas ações - (10%)
Número de ações de comunicação e/ou o seu impacto - (10%)

Esclarecimentos adicionais deverão ser enviados por email para ambiente@escutismo.pt

As fases do desafio são:

FASE

COMO?

Preenchendo o Formulário
1- Nomeação

Data limite: 24 de julho de 2021

2- Análise e Avaliação

Análise das candidaturas com
base em critérios de avaliação
pré definidos (de 25 de Julho a
15 de Agosto)

3Divulgação
dos
representantes do CNE

Divulgação através de email e
redes sociais (20 de Agosto)

4Submissão
no
Concurso Nacional “Faz
pelo Planeta” by Electrão

Submissão das candidaturas

5Participação
no
Concurso Nacional “Faz
pelo Planeta” by Electrão

Avaliação e escolha dos “Big
Changers”
(Agentes
de
Mudança) - data a definir

QUEM?

Qualquer dirigente, candidato a dirigente
ou escuteiro poderá nomear até dois
Exploradores e/ou Pioneiros e/ou
Caminheiros,
que
considere
inspiradores pela sua ação em defesa
do ambiente, nomeadamente na
reciclagem, reutilização ou redução do
lixo.

Chefe Nacional, Secretário Nacional
para o Ambiente e Sustentabilidade e
Departamento Nacional de Ambiente.

Departamento Nacional de Ambiente

Departamento Nacional de Ambiente
a 31 de agosto

Júri Nacional do Movimento “Faz pelo
Planeta” by Electrão

Contamos com a vossa participação, envolvimento e COMPROMISSO, para contribuirmos para um mundo
melhor e mais sustentável.

Sempre Alerta para Servir
José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

