
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos escutas, 

Desde já as nossas saudações escutistas. 

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento Nacional de Ambiente, 
estabeleceu uma parceria com a FUNDAÇÃO ECOMAR. 

Esta parceria assenta em 4 princípios fundamentais: 

- Prática de Desporto (nomeadamente Vela ou outros ligados ao ambiente marinho ou orla costeira ex: 
canoagem etc.); 

- Projetos de Cariz Ambiental; 

- Hábitos de Vida Saudável; 

- Responsabilidade Social; 

Através desta parceria, pretende-se promover Projetos de Cariz Ambiental na Orla Costeira, como por exemplo 
ações de limpeza de praias ou lagos, não apenas como uma atividade isolada, mas sim, adotando essas zonas;  
por exemplo, a praia do agrupamento e fazer dela um local limpo, estabelecendo um plano de manutenção de 
limpeza. 

Cada Agrupamento ao desenvolver um projeto de Cariz Ambiental em parceria com a Fundação Ecomar, tem 
acesso a um Diário de Bordo e um Caderno do Monitor da Ecomar, com importantes sugestões pedagógicas e 
dicas para as nossas atividades no mar. 

Para além dos cadernos Ecomar, Diário de Bordo, em português, existem também packs (livro + mochila, t-shirt, 
protetor solar, etc), mochila do treinador e iniciativas patrocinadas por empresas. Esta parceria que agora se 
inicia destina-se a todos os agrupamentos que estejam dispostos a comprometerem-se com uma zona. 

No lançamento desta parceria a nível nacional convidamos desde já todos os agrupamentos a serem o primeiro 
a desenvolverem uma ação ambiental com a Fundação Ecomar.  

Cada projeto vai ter destaque, não só no nosso site, como no site da Fundação Ecomar. 

Para conhecer mais sobre a Fundação Ecomar e as suas iniciativas: 

https://www.facebook.com/theresazabell/videos/778204335676106/ 
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Para inscrição dos Agrupamentos junto do departamento, deverá ser enviado email para 
ambiente@escutismo.pt, com os seguintes dados: 

 Identificação do Agrupamento (número e nome); 

 Nome do Dirigente responsável pelo projeto; 

 Descrição do Projeto que o Agrupamento pretende realizar; 

 Data da primeira ação e calendarização das ações a realizar; 

 Contacto de email e telefone e morada. 

Após a inscrição, será enviado para os Agrupamentos, Diário de Bordo e Caderno do Monitor. 

Posteriormente deverão dar-nos feed-back com relatório periódico (anual ou semestral) da ação de limpeza, 
como está a decorrer o projeto no Agrupamento, pretende-se que seja um projeto dinâmico e não uma ação 
estática a realizar uma única uma vez. 

Mais esclarecimentos ou informações sobre esta parceria através do email ambiente@escutismo.pt. 

Sempre Alerta para Servir  

 

 

José Rodrigues 
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