De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Ambiente
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos
Assunto: Lançamento Trees For The World 2019
Data: 6 de novembro de 2018
Circular: 18-35-SNAS

Caros Dirigentes,

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do Departamento Nacional de Ambiente, vem
por este meio, comunicar o lançamento de mais uma edição do projeto - "Trees for the World” - Árvores para o
Mundo, edição 2019. Este é um projeto internacional promovido pela organização mundial de escutismo
(WOSM).

Para aderir ao Trees for the World basta que a secção organize e concretize, um projeto de plantação de árvores
autóctones.

As árvores autóctones são espécies que pertencem ao nosso território nacional e que por isso estão melhor
adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo e são mais resistentes às pragas e doenças do que espécies
introduzidas (alóctones ou exóticas). Os últimos verões foram repletos de fogos, pelo que ficou demonstrada a
necessidade de uma severa troca da flora exótica por uma floresta autóctone, mais adaptada e resistente a
eventos como os incêndios florestais. Os escuteiros podem e devem, promover estas boas práticas, não só com
a plantação de árvores autóctones, como alertando a população local para a importância destas árvores, bem
como sensibilizando os nossos escuteiros para a importância da floresta e da riqueza da sua diversidade e
potencial de utilizações decorrentes da exploração adequada da floresta. É isto que o projeto internacional Trees
for the World pede!

Para participar no projeto Trees for the World, a secção ou agrupamento deve fazer uma plantação de espécies
autóctones na região durante os meses de janeiro e fevereiro. É recomendado que cada participante plante
uma árvore, dando corpo ao lema “Um escuteiro, uma árvore” (OneScout, OneTree) que caracteriza esta
iniciativa no mundo inteiro.

A 4ª edição deste projeto, em Portugal, traz uma novidade: A secção/agrupamento deve envolver a comunidade
local na sua plantação ou criar um projeto para a comunidade com o tema "Floresta" ou ter a participação desta
na criação do mesmo, pondo assim em prática a 8ª Maravilha do Método Escutista – Envolvimento
Comunitário.

A concretização da plantação de árvores autóctones permite igualmente contribuir significativamente para o
cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 15, da Agenda 2030 das Nações Unidas, que
nos desafia a todos nós a Proteger a Vida Terreste, através do combate á deflorestação com recuperação de
florestas degradadas e promovendo a reflorestação, tendo em vista a gestão sustentável das florestas.
Depois de concluir a plantação, basta que nos enviem o relatório de atividade até ao final do mês de março
para o email: treesfortheworld@escutismo.pt.
Após aprovação, será atribuída a insígnia Trees for the World 2019, que terá um custo de 2.00€ cada.

O anexo ao relatório que deve ser preenchido encontra-se aqui.

Para mais informações contactem-nos para: ambiente@escutismo.pt
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José Rodrigues

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

