
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade - Departamento Nacional de Ambiente 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Trees for the World 2022 
Data: 27 de outubro de 2022 
Circular: 22-16-SNAS 
 
 
Caros Dirigentes,  
 
A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade (SNAS), através do Departamento Nacional de 
Ambiente (DNA), vem por este meio lançar mais uma edição do projeto - "Trees for the World” - Árvores 
para o Mundo. Este é um projeto internacional promovido pela Organização Mundial do Movimento 
Escutista (OMME/WOSM).  
 
TEMA: Este ano, sob o tema "Crescer" – crescer em novas áreas florestais e contribuir para o crescimento 
das que já foram plantadas, desafiamos todos os escuteiros a participar. 
 
COMO PARTICIPAR: Para aderir ao Trees for the World, é necessário que, em secção ou agrupamento, 
organizem e concretizem um projeto de plantação de árvores autóctones na vossa região entre novembro 
de 2022 e março de 2023. É recomendado que cada participante plante pelo menos uma árvore, dando 
corpo ao lema “Um escuteiro, uma árvore” que caracteriza esta iniciativa no mundo inteiro. As espécies 
de árvores autóctones, são espécies que pertencem ao nosso território nacional e que por isso estão mais 
adaptadas às características do nosso país, garantindo, portanto, uma maior resistência a pragas e doenças 
em relação às espécies introduzidas (alóctones ou exóticas).  
 
DESAFIO: Por forma a que seja possível atingir o racional de uma árvore por escuteiro, desafiamos que os 
agrupamentos e centros e campos escutistas realizem contactos com Câmaras Municipais, Juntas de 
Freguesia, Associações locais, Instituto da Conservação e da Natureza (ICNF), entre outros, no sentido de 
aferir a disponibilidade dos mesmos facultarem árvores autóctones da região. 
 
ODS: Com a concretização da plantação de árvores autóctones, estamos igualmente a contribuir para o 
cumprimento das metas estabelecidas para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 15 (Proteger 
a Vida Terrestre), através do combate à desflorestação com recuperação de florestas degradadas e 
promovendo a reflorestação. 
 
PRÉMIO: As secções que participarem neste projeto, poderão aproveitar a atividade para fazer uma parte 
do desafio Campeões da Natureza, da nova insígnia mundial de ambiente, a Earth Tribe!  
 
RELATÓRIO: Depois de concluída a plantação, é obrigatório a submissão do relatório de atividade até ao 
final do mês de abril através deste formulário. Após aprovação, será atribuída a insígnia Trees for the 
World, que terá um custo unitário de 2.00€. Poderás ver alguns exemplos de relatórios do projeto, assim 
como encontrar alguns recursos pedagógicos sobre florestas, no nosso site. 
Para mais informações contactem-nos através do email: treesfortheworld@escutismo.pt 
 
Sempre Alerta para Servir 
José Rodrigues                                                                                                                                     

 
Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
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