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CNE

Circular n.º 4/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento de
Ambiente
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel
2015-02-14
ASSUNTO: ECOLOCAIS 2015 CNE-AÇORES
A pedido da Secretaria do Ambiente da Junta Regional dos Açores divulgam-se as
condições de participação na actividade referida em epígrafe.
I – PROJECTO
O Movimento Escutista é, cada vez mais, reconhecido pela sua vertente ecológica,
dado que assumimos, convictamente, o compromisso ambiental de deixarmos o
Mundo um pouco melhor do que o encontrámos.
Assim, considerando que cada unidade do CNE pode dar um contributo importante
com vista à preservação do nosso património natural, foi criado este projecto, que visa
fundamentalmente o compromisso dos agrupamentos de escuteiros com a melhoria e
embelezamento de uma área natural da sua zona geográfica de influência.
Poderão ser consideradas como zonas a intervir parques, zonas de lazer, matas,
troços de ribeira ou de costa, etc.
Cada agrupamento é assim convidado a apresentar a sua carta de compromisso para
com um ECOLOCAL, onde possa desenvolver actividades e atitudes tendentes a
melhorar as condições ambientais existentes, bem como permitir, dentro do possível,
que a comunidade possa usufruir e interpretar a paisagem que a rodeia.
Com essas actividades, passíveis de serem executadas pelas várias secções no
desenvolvimento do seu projecto anual, todo o ambiente sai a ganhar, bem como a
comunidade local, valorizando-se assim os nossos escuteiros e seu meritório trabalho
ambiental e social.
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Este projecto será anual, com uma fase de reconhecimento e inscrição inicial até 15
de Fevereiro e a fase de trabalho até 30 de Junho, devendo a candidatura ao galardão
e à atribuição de insígnias aos escuteiros envolvidos ser formalizada até ao fim de
Julho de 2015.
A avaliação será conduzida por um júri da responsabilidade do departamento de
núcleo local, podendo incluir dirigentes da Secretaria do Ambiente da Junta Regional.

II – REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Pretende-se que cada agrupamento proponha uma área de interesse ecológico,
garantindo a sua melhor gestão ambiental.
Essa área deverá garantir um ambiente cuidado e, se possível, acessível ao público
em geral.
Para a área escolhida pelo agrupamento deverá ser redigida uma carta de intenções
de gestão ambiental (em anexo), com o compromisso de a unidade desenvolver pelo
menos três das acções aí constantes.
Os ECOLOCAIS assumidos pelo agrupamento deverão ser alvo de protocolo com o
proprietário, devendo, também, a acção ser publicitada com placas relativas à
actividade, colocadas em pontos-chave de acesso ao local. Preferencialmente, nessas
placas deverão constar, para além dos elementos de identificação do agrupamento,
uma curta descrição das actividades a realizar.
A inscrição e assinatura da carta de ECOLOCAL deverá, depois de preenchida, ser
enviada ao Departamento de Ambiente de Núcleo (DAn) até 28 de Fevereiro de 2015.
À medida que cada uma das três medidas de gestão for sendo implementada no local,
devem as actividades realizadas ser registadas em foto, para anexar a um relatório
final, a enviar para o DAn, antes do final de mês de Julho de 2015.
O DAn realizará, com um júri por si escolhido, uma avaliação do trabalho desenvolvido
no local candidato, confirmando o relatório entregue, agendando com o agrupamento a
melhor forma de entrega da bandeira e dos distintivos de braço, caso o mesmo venha
a ser galardoado.
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III - PRÉMIOS
Os prémios serão atribuídos aos agrupamentos participantes em dois níveis:
Um prémio de participação, que é constituído por uma insígnia individual para todos os
escuteiros envolvidos na actividade, a colocar no braço direito, conforme
regulamentação oficial do CNE.
Uma bandeira/galardão com o logotipo de actividade, como reconhecimento das boas
práticas ambientais desenvolvidas pelo agrupamento, para ficar hasteada, pelo prazo
de um ano, na sua sede ou no ECOLOCAL.
Um certificado de participação para todos os agrupamentos aderentes a este projecto
educativo.

IV – LOGOTIPO/EMBLEMA

Com os melhores cumprimentos, creiam-me
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Chefe do Departamento de Ambiente

(Cláudia de Fátima Raposo Botelho)
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Carta De Compromisso “Eco Locais 2015”
O Agrupamento número ___________ de ________________________, vem por este meio
manifestar o seu compromisso para com a actividade do CNE “ECOLOCAIS 2015”, no
local___________________________________ freguesia de ____________________ concelho
de _______________________, com uma área de _______________,
comprometendo-se a nele realizar pelo menos três das medidas de gestão abaixo indicadas:
(sublinhar as medidas escolhidas)


Limpeza da área



Transformação para uso público (trilhos, mesas, churrascos, ….)



Interpretação ambiental com trilho marcado e interpretação adequada



Remoção de exóticas



Plantação de adequada cobertura vegetal do local, preferencialmente com espécies
endémicas e/ou autóctones



Controle de declives e erosão



Colocação de recipientes para separação de resíduos



Colocação de caixas ninho para morcegos



Captação e manutenção de espelhos de água integrados no local



Promover a melhoria de solos



Criação de uma horta biológica



Outra actividade ambiental:________________________________________________

Assim se promete pela honra deste agrupamento,

_______________________________________
(assinatura do Chefe de Agrupamento e carimbo)

