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Caros Escuteiros,  

Hoje, a 18 de Abril, celebra-se o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Esta data 

comemorativa, instituída em 1982 pelo International Council of Monuments and Sites 

(ICOMOS) e aprovada pela UNESCO em 1983, pretende sensibilizar o público em geral para a 

diversidade de património mundial existente, alertando para a sua vulnerabilidade e constante 

necessidade de proteção e conservação. “The World Heritage Day” é assim um momento anual 

de celebração e valorização do património de todo o mundo.  

 

Considerámos, portanto, que este seria o dia ideal para lançar no CNE a nova insígnia 

‘Patrimonito’ da WOSM, associada ao Programa Scouts of the World Award (SWA). Patrimonito 

(que significa "pequeno património" em espanhol) representa um jovem guardião do património 

e pretende distinguir jovens que realizem um projeto de voluntariado que contribua diretamente 

para a valorização, proteção e/ou conservação do património da UNESCO.  

No CNE, este reconhecimento está disponível para Caminheiros e Companheiros, dos 18 aos 

22 anos, e cumpre as mesmas regras da já conhecida insígnia SWA.   

Como posso obter a insígnia SWA Patrimonito?  

1. Contacta a Equipa Nacional SWA; 

2. Concretiza a Fase de Descoberta (onde vais construir o teu projeto); 

3. Submete o Relatório da Fase de Descoberta para aprovação; 

4. Realiza a Fase de Serviço Voluntário (onde vais implementar o teu projeto com o 

mínimo de 80 horas ou 14 dias); 

5. Submete o Relatório da Fase de Serviço Voluntário para aprovação; 

6. Após a conclusão do processo, estás pronto para obter a insígnia Patrimonito.  

Divulgamos também o manual da WOSM com toda a informação relativa ao programa 

Patrimonito, salvaguardando que a sua tradução ainda se encontra em revisão.  

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/4b4e8f32-859a-4e76-b3e2-5c880814161f


 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento, por favor contacta a Equipa Nacional Scouts of the 

World Award através do e-mail swa@escutismo.pt. 

 

Canhotas do Mundo, 

 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 

 

Nota: Aquando da leitura desta circular, deve ser subentendida a respetiva nomenclatura 

marítima ou aérea. 
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