


A ideia deste projeto começou durante o primeiro encontro Interamericano de Leadership 
Training, com delegados de diversos países (Argentina, Canadá, Curaçau, Equador, Hondu-
ras, Panamá, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e Estados Unidos da América). Duran-
te um brainstorming acerca de quais eram os problemas comuns a todas as suas nações 
constataram que todos tinham problemas relacionados com ambiente! 

Por isso, decidiram que a melhor forma de contribuir para melhorar este aspeto seria 
através da plantação de árvores autóctones.

Em 2014 o projeto Trees for the World teve uma grande receção por todo o mundo e 
atualmente vários países contribuem anualmente para o aumento do número de árvores 
autóctones plantadas. Também queres contribuir?

Como tudo começou

Este é o TOP 10 de razões pelas quais as árvores ajudam o ambiente:
1. Produzem oxigénio 
2. Limpam o solo e controlam a poluição sonora
3. Evitam deslizamentos de terras
4. Reduzem o dióxido de carbono libertado para a atmostera 
5. Purificam o ar
6. Criam sombras e locais mais frescos
7. Diminuem a força do vento
8. Combatem a erosão do solo 
9. Criam habitats para algumas espécies.

Se uma árvore faz isto tudo, imagina o que milhares de árvores plantadas em todo o 
mundo farão! A plantação de árvores autóctones terá um impacto gigante nas nossas co-
munidades, no ambiente e em todos os países! Um gesto local que pode ter um impacto 
mundial!

Porquê árvores?

Quando é que posso plantar?

Cada edição do projeto tem uma altura diferente de plantação, que depende maiorita-
riamente das condições meteorológicas desse ano, para garantir que as árvores plantadas 
têm a melhor chance possível de sobreviverem. Entra em contacto com o Departamento 
Nacional de Ambiente (ambiente@escutismo.pt) para saberes qual é a época de plantação 
em que o projeto está em vigor na edição em que te encontras.



O que tenho que fazer?

Podes trabalhar este projeto com o teu agrupamento, secção ou nalguma atividade na-
cional para o efeito, caso haja.

Passo 1: Identifica um local de plantação e pede as autorizações necessárias. Pesquisa 
sobre quais as árvores autóctones da região da plantação e convida a população 
local a ir contigo fazer a plantação.  

Passo 2: As plantações devem ser realizadas no período indicado pelo Departamento 
Nacional de Ambiente (DNA). Em cada edição pode ser diferente, portanto está 
atento à circular que foi enviada para o teu agrupamento. Em caso de dúvida 
entra em contacto com o DNA. 

Passo 3:No fim da atividade faz um curto relatório da atividade, adaptado à idade e com 
muitas fotos. Nele deves contar que aprendeste, os ensinamentos que passaste 
à comunidade e explicar de que forma é que esta foi envolvida no projeto. O re-
latório pode ser do formato que quiseres. Dá raízes à tua imaginação. Depois de 
o enviares para o e mail do projeto (treesfortheworld@escutismo.pt) e este ser 
aprovado (tem cuidado com o prazo limite de entrega!), terás acesso à insígnia 
Trees for the World para a usares no teu uniforme (custo associado).

Passo 4: Não te esqueças de celebrar este momento com muitas fotografias e vídeos par-
tilhados nas tuas redes sociais ou nas do teu agrupamento (instagram, facebook 
etc). Lembra-te de usares os hashtags oficiais para conseguirmos ver o quanto te 
divertiste nesta atividade (#escutismo #treesfortheworld).

Quem é que pode participar?

Cada edição do projeto tem uma altura diferente de plantação, que depende maiorita-
riamente das condições meteorológicas desse ano, para garantir que as árvores plantadas 
têm a melhor chance possível de sobreviverem. Entra em contacto com o Departamento 
Nacional de Ambiente (ambiente@escutismo.pt) para saberes qual é a época de plantação 
em que o projeto está em vigor na edição em que te encontras.

O Trees for the World é um projeto criado por escuteiros da região Interamericana da 
WOSM, mas escuteiros de todo o mundo são encorajados a participar!

Todos os participantes são bem-vindos! Não precisas de ser escuteiro para participar! 
Podes convidar a tua família e os amigos para plantarem árvores autóctones também! Mas 
lembra-te: sempre com o compromisso de tomarem conta dela após a plantação!

Se quiseres participar ou tiveres alguma questão, envia-nos um email para treesfor-
theworld@escutismo.pt.

E não te esqueças de seguir a página da Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustenta-
bilidade onde poderás encontrar mais informações sobre este e outros projetos de Educa-
ção Ambiental: https://www.facebook.com/snasCNE/



O Corpo Nacional de Escutas e os ODS

Fazendo o CNE parte da organização máxima do escutismo – Organização Mundial do 
Movimento Escutista (OMME), a Associação segue as diretrizes da Organização, lançadas 
para cerca de 50 milhões de escuteiros a nível mundial. Em conformidade com o Plano 
de Ação 2017-2020 da OMME, existem cinco objetivos fundamentais definidos para o 
Programa Educativo, sendo que três deles dizem respeito à Educação para o Desenvolvi-
mento, sendo eles:

Desenvolvimento de um modelo com vista a integrar os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável;

Aumento da quantidade e qualidade de projetos para o desenvolvimento da comunidade;

Capacitação de mais jovens com vista a ter um impacto positivo no seu ambiente.

Como membro da OMME, o CNE integra estes objetivos na sua estratégia de atividades, 
pretendendo-se que os cerca de 70 mil escuteiros portugueses estejam aptos a identificar 
os ODS e as necessidades atuais do desenvolvimento, criar mais e melhores projetos de 
desenvolvimento na sua comunidade e ter um impacto positivo no seu ambiente, por via 
do ensino e consciencialização para os ODS.


