
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional de 
Ambiente 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Mês do Mar. 
Data: 15 de setembro de 2021 
Circular: 21-21-SNAS 

Caros Escuteiros,  

A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento 

Nacional de Ambiente (DNA), ao abrigo da parceria estabelecida com a Fundação Oceano Azul 

e o Oceanário de Lisboa, vem desafiar todos os escuteiros a celebrarem em conjunto o Mês do 

Mar.  

Este ano a Fundação Oceano Azul e o Oceanário de Lisboa, em colaboração com o CNE (bem 

como a Associação de Escoteiros de Portugal e a Associação de Guias de Portugal) desafiam 

toda a comunidade escutista e guidista, a celebrar em conjunto o MÊS DO MAR entre os dias 6 

e 28 de novembro.  

Lançada em 2019, esta ambiciosa iniciativa demonstra que os nossos jovens estão alerta e 

prontos a agir por um mundo melhor, contribuindo de forma direta para a proteção e conservação 

dos Oceanos. Em 2019 e 2020, este movimento ímpar envolveu mais de 4.300 voluntários, 

limpou mais de 143 km de zonas costeiras e recolheu mais de 21 toneladas de lixo marinho.  

Em 2021, com o vosso envolvimento, acreditamos que conseguiremos ir mais longe na proteção 

e conservação dos ecossistemas marinhos. Todos os Agrupamentos, Grupos e Companhias, de 

norte a sul do país, incluindo ilhas e região interior, são assim chamados de novo a agir pela 

defesa do nosso Oceano. Juntos vamos limpar praias, zonas costeiras e ribeirinhas, e impedir 

que toneladas de lixo cheguem aos Oceanos. É hora de voltar a agir!  

INSCRIÇÃO PARA AÇÕES LOCAIS - Dinamizadas pelos agrupamentos/unidades numa data 

entre 6 a 28 de novembro:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdJK9pvtH7GPbZv8Ps4pZTMBFncFVcFaygUjM

LtbOnXF8mA/viewform  

Para mais informações sobre a edição de 2021, e sobre a forma de fazer a inscrição consultem 

o documento em anexo.  

AÇÃO BANDEIRA:  São Jacinto (Aveiro) - 20 de novembro 

No âmbito desta iniciativa, haverá uma ação Bandeira do Mês do Mar, dinamizada pelo DNA, 

no Centro Nacional de Formação Ambiental de São Jacinto, no dia 20 de novembro para todos 

os que desejem participar. Existirão dois turnos: manhã (9h30-12h30) e tarde (14h-17h). As 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdJK9pvtH7GPbZv8Ps4pZTMBFncFVcFaygUjMLtbOnXF8mA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdJK9pvtH7GPbZv8Ps4pZTMBFncFVcFaygUjMLtbOnXF8mA/viewform


 

atividades previstas incluem um workshop e a limpeza de praia. Temos 200 vagas disponíveis, 

se não for possível aceitar a vossa inscrição devido a este número pedimos que não baixem os 

braços e possam fazer a limpeza através de uma ação local, noutra data. 

A INSCRIÇÃO AÇÃO BANDEIRA decorre entre os dias 20 de setembro e 10 de novembro, e  
realiza-se no SIIE, com o ID – 00000067. 

Recordamos que devem ser implementadas e cumpridas todas as indicações e recomendações 

em vigor, relativamente à Covid-19, na data escolhida para as ações e iniciativas. 

Vamos deixar o nosso mundo um pouco melhor?  

Para qualquer informação adicional ou esclarecimento, podem enviar um email para 

mesdomar@escutismo.pt.  

Sempre Alerta para Servir  

       

José Rodrigues  

 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade  

https://siie.escutismo.pt/login


 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO OCEANO AZUL e o OCEANÁRIO DE LISBOA, em 

colaboração com o CORPO NACIONAL DE ESCUTAS, a ASSOCIAÇÃO DOS 

ESCOTEIROS DE PORTUGAL e a ASSOCIAÇÃO GUIAS DE PORTUGAL vêm 

desafiar toda a COMUNIDADE ESCUTISTA, ESCOTISTA e GUIDISTA a 

celebrar em conjunto o MÊS DO MAR. 

 

Quem, onde e quando? 

Todos os Agrupamentos, Grupos e Companhias de todo o país poderão 

organizar ações de limpeza.  

O local de intervenção deverá ser escolhido tendo em consideração o foco da 

iniciativa – Lixo Marinho – podendo ser escolhida uma praia, uma praia fluvial 

ou margem de curso de água (rio, ria, ribeira, etc.).  

As ações deverão decorrer entre os dias 6 e 28 de novembro de 2021. 

 

Como? 

Através da inscrição/registo AQUI. 

Cada grupo pode organizar mais que uma ação, devendo para isso submeter 

registos individuais para cada uma. 

 

Condicionantes COVID-19 

Tendo em consideração as circunstâncias atuais, e não sendo possível prever 

as restrições em vigor na data da iniciativa, sugere-se que mais próximo da data, 

e tendo em atenção as restrições e regras em vigor, que reavaliem a ação para 

melhor assegurar as condições de segurança necessárias. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdJK9pvtH7GPbZv8Ps4pZTMBFncFVcFaygUjMLtbOnXF8mA/viewform?usp=sf_link


Mais informações: 

Serão disponibilizados a todos os agrupamentos registados: 

- Seguro de acidentes pessoais para todos os voluntários, familiares e amigos 

(externos às organização) que se queiram juntar às ações. Sendo necessária a 

comunicação da lista de participantes externos até ao limite máximo de 30 

minutos após a hora de início prevista. O não envio destes dados dentro do 

prazo estabelecido, para mesdomar@escutismo.pt, inviabilizará a ativação do 

mesmo; 

- Toolkit de comunicação, que incluirá o poster geral da iniciativa, imagens para 

as redes sociais, assim como indicações sobre os tags e hashtags a usar no 

âmbito da iniciativa, entre outras informações úteis; 

- Dicas e sugestões para a organização da ação de limpeza; 

- Videoconferência Mês do Mar (a realizar durante o mês de outubro);  

- Ficha para registo dos resultados da ação, a ser submetida até 3 dias após a 

realização da mesma. 

 

 

Juntem-se a esta grande iniciativa nacional  

e ajudem-nos a deixar o mundo um pouco melhor! 

mailto:mesdomar@escutismo.pt

