
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade  
 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
 
Assunto: Campanha Electrão 2019/2020 
 
Data: 20 de novembro de 2019 
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Caros escuteiros, 
 
A campanha QUARTEL ELECTRÃO 2018/2019 permitiu ao CNE ser fator impulsionador para a 
melhoria do ambiente em Portugal, ao recolher cerca de 40 toneladas de lixo eletrónico, para 
reciclar. 
 
Tal quantidade possibilitou a atribuição de 2.450€ a 13 agrupamentos (dos 61 inscritos). 
 
O novo projeto do Electrão, em parceria e em exclusivo, com o Corpo Nacional de Escutas, 
tem como objetivo primordial sensibilizar e envolver os escuteiros, os voluntários, os pais, bem 
como a comunidade em geral, no esforço global da preservação do ambiente através do 
encaminhamento, para tratamento adequado de pilhas e baterias usadas através da 
reciclagem.  
 
Contribuindo assim para cumprir as metas estabelecidas no ODS 12 - Produção e Consumo 
Sustentável, da Agenda 2030 das Nações Unidas. 
 
Para além de contribuírem para um ambiente mais sustentável, os 10 agrupamentos que mais 
recolherem irão receber prémios. Estes prémios serão indexados ao montante global recolhido 
pelo CNE na campanha nacional, assim quanto mais contribuirmos com a recolha de pilhas, 
maior será o patamar de prémios a distribuir pelos 10 agrupamentos que mais recolherem. 
 
A ação “Escuteiros Electrão” decorrerá entre 1 de Dezembro e 30 de Junho de 2020, sendo 
que os agrupamentos que pretendam participar na iniciativa, devem efetuar a inscrição através 
do formulário disponível em www.electrao.pt , entre novembro e dezembro de 2019.  
 
O ELECTRÃO disponibilizará a cada Agrupamento Aderente meios para apoiar na 
sensibilização, nomeadamente cartazes, o livro “Electrão? Conheço bem, obrigado.” e o jogo 
eletrónico “Quiz Electrão”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Para saberes mais e fazeres a inscrição do agrupamento vai 
a  https://www.electrao.pt/campanhas/escuteiros-electrao/ 
 
Contamos com a vossa participação e 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                    
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