
 

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade-Departamento Nacional de 
Ambiente 
Para: Juntas Regionais, de Núcleo e Agrupamentos 
Assunto: Desafio Faz Pelo Planeta 
Data: 20 de janeiro de 2023 
Circular: 23-04-SNAS 
 

Caros Irmãos escutas, 

 

No âmbito da parceira do CNE, com o Eletrão, dinamizada pelo Departamento Nacional de 

Ambiente da Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, queremos dar-vos a 

conhecer o “Desafio Faz Pelo Planeta” o qual pretende distinguir e divulgar, cidadãos e 

iniciativas que, através das suas ações e hábitos, contribuem ativamente para o desenvolvimento 

sustentável.  

Esta campanha, pretende identificar e destacar cidadãos que contribuam, em diferentes áreas, 

para o desenvolvimento sustentável e para a proteção do planeta. 

O “Desafio Faz Pelo Planeta” funciona através da candidatura a “Big Changer”, sendo que um 
“Big Changer” é alguém que contribui ativamente para a sustentabilidade do nosso planeta 
através da recolha de resíduos, reutilização e reciclagem, ações de comunicação, formação ou 
sensibilização, entre outras atividades elegíveis, nomeadamente ações de limpeza do ambiente, 
valorização dos resíduos, reparação ou reutilização de materiais e projetos de sensibilização. 

O CNE, parceiro deste movimento, pretende identificar e selecionar junto das secções, 

agrupamentos e regiões, escuteiros que, através das suas ações, contribuem ativamente 

para o desenvolvimento sustentável.  

Assim, desafiamos todos a indicarem-nos quem dinamiza iniciativas e projetos que diariamente 
vos inspiram a mudar comportamentos e hábitos, em prol de um planeta mais sustentável.  

As nomeações poderão ser submetidas até ao dia 02 de fevereiro de 2023, para o email 
ambiente@escutismo.pt com a indicação de: 1.) especificação da ação desenvolvida, 2.) qual o 
impacto na comunidade 

As ações identificadas e colocadas posteriormente na plataforma do “Desafio Faz pelo Planeta” 
serão alvo de divulgação e de votação pelo público, existindo valores monetários para os três 
primeiros classificados. 

Vamos identificar o muito de extraordinário se faz no CNE, em prol do planeta? 

Contamos contigo! 

 

Saudações escutistas  

 

Sempre Alerta para Servir 

 

 

José Rodrigues                                                                                                                                     

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade 
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