
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos escutas, 
 
 
Desde já as nossas saudações escutistas. 

Por forma a aumentar e incentivar a participação no programa mundial, “Trees for the World — Um Escuteiro, 

uma Árvore”, o Departamento Nacional de Ambiente concretizou uma parceria com a The Navigator Company 

tendo em vista a cedência gratuita de 3.600 árvores de 4 espécies autóctones que serão distribuídas nos dias 16 

de fevereiro e 2 de março, aos Agrupamentos que se registarem até dia 8 de Fevereiro, através do 

preenchimento do seguinte formulário: https://goo.gl/qgrW7B 

As espécies autóctones são: Carvalho, Medronheiro, Pinheiro-bravo, Sobreiro. 

Tendo a seu cargo a gestão de 120 mil hectares de floresta, a The Navigator Company é também uma das 

principais responsáveis pela valorização e renovação da floresta portuguesa, detendo o maior viveiro de plantas 

florestais certificadas na Europa, com uma capacidade de produção anual de 12 milhões de plantas de 100 

espécies diferentes  

A distribuição das árvores será efetuada em 3 locais, espalhados por Portugal continental, a determinar de 

acordo com inscrições que forem registadas através do formulário, tendo em consideração as regiões dos 

Agrupamentos. 

Os Agrupamentos que se inscreveram poderão nos dias 16 de fevereiro e 2 de março levantar as árvores, 

mediante o stock existente, num dos pontos mais perto de si. 

Juntamente com as árvores será distribuída uma fita para o pescoço, com um badge, para cada escuteiro inscrito 

neste programa, contendo alguma informação sobre a importância de proteger a floresta e sobre “como plantar 

uma árvore”. 
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Este badge é um complemento pedagógico específico para ação de plantação, que decorre até 15 de Março. No 

entanto, estamos a trabalhar para aprofundar esta parceria no sentido de preparar ações futuras de intervenção 

na floresta, quer através de novas plantações, quer através de ações de limpeza e manutenção ou vigilância. 

Para que a ação de plantação resulte em pleno e corresponda aos desafios propostos por esta oportunidade 

educativa, devem efetuar uma pesquisa prévia das espécies de árvores autóctones da região onde ocorrerá a 

plantação antes do preenchimento deste formulário. 

Com esta iniciativa, estaremos a contribuir e a concretizar o Objetivo 15 (recuperar e promover o uso 

sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 

e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade) incluído nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, na agenda 2030. 

Por questões logísticas e operacionalização da distribuição, a possibilidade de preenchimento deste formulário 

termina dia 8 de Fevereiro. 

Recordamos, que para terem acesso à insígnia “Trees for the World”, será obrigatório remeter um relatório da 

ação de plantação para o Departamento Nacional de Ambiente até 30 de Março, assim com o anexo ao relatório 

que se encontra em: https://goo.gl/Rfimrt 

Para qualquer informação adicional, contacta-nos para o endereço: treesfortheworld@escutismo.pt 

 

Sempre Alerta para Servir  

 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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