Escuteiros Adultos

Fraternidade de Nuno Álvares
D e p a rt a m e n t o N a c i o n a l d e A m b i e n t e

De: Departamento Nacional de Ambiente
Para: Direções Regionais e Núcleos
Assunto: Participação da FNA na campanha GREEN CORK 2020/2021 a convite do CNE
Inscreve o teu Núcleo da FNA até 26-março
Data: 21 de março de 2021
Estimados Escuteiros Adultos
O Departamento Nacional de Ambiente (DNA) da FNA foi contactado pela Secretaria Nacional para o Ambiente e
Sustentabilidade (SNAS) do CNE, convidando a FNA a colaborar na edição 2020-2021 da campanha Green Cork –
Recolha de rolhas de cortiça – promovida pela Quercus e o Continente.
A campanha Green Cork 2020-2021 destina-se aos Agrupamentos do CNE e, com este convite, também à
participação de Núcleos da FNA, tornado-o um desafio comum com vista a incrementar a quantidade de rolhas de
cortiça para reciclagem, sensibilizando as comunidades locais e a população em geral para a relevância da sua
contribuição na problemática nacional dos resíduos, nas etapas de recolha e valorização.
1kg ROLHAS = 1 ÁRVORE
A campanha Green Cork também irá permitir “criar raízes” pois por cada quilo de rolhas recolhidas, está prevista a
oferta pela Quercus de uma árvore para o Centro Nacional de Atividades Escutistas (CNAE) do CNE, em Idanha-aNova. Os Núcleos da FNA que aderirem à campanha Green Cork, têm aqui o incentivo de apoiar as iniciativas de
reflorestação do CNAE, um terreno de jogo escutista, a que de certa forma continuamos ligados.

PRIORIDADE À CAUSA AMBIENTAL
A FNA tem um compromisso com o movimento escutista nacional e uma preocupação constante de serviço com as
causas ambientais, inscrita na sua estratégia nacional de Ambiente coordenada pelo DNA, pelo que a motivação dos
escuteiros adultos na campanha Green Cork é o serviço voluntário ao próximo, o fomento da consciência de
cidadania ambiental e o incremento da reflorestação do CNAE.
Sendo a campanha Green Cork também uma competição nacional que incentiva os Agrupamentos do CNE a
habilitarem-se a prémios, a FNA prescinde de ser concorrente e prefere ser colaborante. Em respeito ao exposto e
combinado com o CNE e os promotores da campanha Green Cork, ficou definido que os Núcleos da FNA que
entregarem rolhas farão parte da contagem geral para efeitos de aumentar a oferta de “1kg Rolhas = 1 Árvore”, mas
que estarão fora da competição para os prémios.
COMO PARTICIPAR ?
Para participar na campanha Green Cork, os Núcleos da FNA deverão obrigatóriamente preencher o formulário de
inscrição dentro do prazo que termina a 26 de março de 2021, o mesmo formulario destinado ao CNE mas com os
dados da FNA (ver caixa explicativa no final), disponivel on-line no website do projeto Green Cork (Quercus).
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COMO É FEITA A RECOLHA ?
De acordo com a calendarização da campanha a fase de entrega das rolhas termina em 31 de
julho de 2021 e a comunicação dos resultados está prevista para setembro/outubro de
2021. Uma vez inscrito, o Núcleo da FNA fica encarregue de entregar junto do Serviço
Apoio ao Cliente de qualquer estabelecimento Continente, Continente Modelo e
Continente Bom dia, as caixas cheias de rolhas que conseguiu reunir. As caixas apenas
podem ser as reutilizadas que serviram para embalar 5 resmas de papel em formato A4,
devem apresentar-se conforme a fotografia que encontram no final do regulamento. Ao dirigir-se
à loja Continente para realizar a entrega deve fazer-se acompanhar pelo certificado de entrega preenchido e em
duplicado (mais informações no link na caixa explicativa no final).
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-LINE
O nome que for usado para no formulário de inscrição terá que ser o mesmo nome que seguirá na folha de registo.
Os Agrupamentos colocam obrigatoriamente o seu número, os Núcleos da FNA colocam a palavra”Núcleo” seguida
do nome.
Exemplo de preenchimento para Núcleos da FNA (* = obrigatório)
Qual o Agrupamento? (ex: 0001 Braga) * : “Núcleo” + <nome do Núcleo>
Morada Completa (ex: Rua D. Luís I, nº34, 1200-152 Lisboa) : <morada do Censo 2020>
Região (ex: Braga) * <Região do Núcleo>
Contacto do Chefe de Agrupamento * <e-mail ou tlm do Presidente de Núcleo>
Email do Agrupamento * <e-mail do Núcleo>
Para saber mais:
Regulamento: http://www.greencork.org/wp-content/uploads/2020/12/REGULAMENTO_greencork_escuteiros_2020_21.pdf
Instruções para inscrição: https://fna-escuteiros.blogs.sapo.pt/
Campanha: http://www.greencork.org/campanha/

Esperamos que aceitem o desafio de participação na campanha Green Cork e contamos com a vossa colaboração e
apoio para progredirmos no desenvovlimento do pilar A4 - Reciclagem de resíduos especiais – da estratégia de
Ambiente da FNA.
Ficamos ao dispor para acompanhar a campanha, a participação dos Núcleos e esclarecer dúvidas.

Na senda de BP: “Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o encontrastes”, ficamos
Alerta para Servir.
David Loureiro
David Loureiro
Fraternidade de Nuno Álvares
Departamento Nacional – Ambiente
Rua das Chagas, 8 | 1200-107 Lisboa
Telm.: 965 035 714 | Telef.: 213 473 911 (Sede Nacional)
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