
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de Ambiente 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras  
Data: 2 de junho de 2021 
Circular: 21-13-SNAS 

Caros Escuteiros, 

O CNE vem relançar a parceria com a invasoras.pt, e convidar todos a abraçar esta causa, participando 

nos projetos e iniciativas criadas para o efeito. 

A Primeira Semana Nacional sobre Espécies Invasoras (SNEI) em Portugal decorreu em outubro de 

2020, com o objetivo de aumentar a sensibilização sobre as invasões biológicas a nível nacional. A equipa 

da Plataforma INVASORAS.PT, que reúne investigadores do Centre for Functional Ecology, da 

Universidade de Coimbra e da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, juntou-se a mais 

de 80 Entidades, associações, e outros grupos informais, nos quais os escuteiros também se associaram, 

tendo organizado em conjunto mais de 140 ações diversificadas sobre espécies exóticas invasoras.  

 

Em 2021, a recentemente criada Rede Portuguesa de Estudo e Gestão de Espécies Invasoras, e os 

projetos LIFE STOP Cortaderia e LIFE INVASAQUA lançam novos desafios com a dinamização 

da   2ª SNEI e da 1ª Semana Ibérica sobre Espécies Invasoras (SIEI), que se realiza em Junho. Neste 

sentido.  desafiamos todos os escuteiros a aderir a esta iniciativa, propondo uma ou mais atividades, à 

vossa escolha, a desenvolver nas próximas semanas.  

Aceitem este desafio e façam já a vossa inscrição em: https://forms.gle/aACRUgSo2svXKaD37 

Vamos abraçar estes “Desafios” e promover atividades diversificadas de ciência-cidadã incluindo, por 

exemplo, Mapear ou Seguir o Ciclo de Vida de Plantas Invasoras com recurso a APPs gratuitas (“Plantas 

Invasoras” e “InvasorasCV”), Controlar Invasoras no campo, Passar palavra de uma  forma criativa, 

divulgando o problema das invasoras, quanto mais original melhor!. 

 

Mais informações aqui https://www.invasoras.pt/pt/siei2021 

Esclarecimentos:  ambiente@escutismo.pt 

 

Contamos contigo 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                    
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