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Olá Pioneiros! 

O ACANAC, o nosso grande e magnífico acampamento, está quase a chegar! 

Como sabes, o ambiente está sob ameaça constante, pelo que é muito importante estares sensível 

para a temática da sustentabilidade. Sem nos apercebermos, impactamos o meio que nos rodeia, por isso, 

a consciencialização para este tema da sustentabilidade e o seu impacto ambiental/social assume 

particular importância nos dias que vivemos. Todos temos o dever e a responsabilidade de planear as 

nossas atividades considerando e preservando os valores ambientais, sociais e económicos. 

Queremos muito que este ACANAC seja o mais sustentável possível e para isso precisamos de ti e 

da tua equipa! 

Seremos mais de 5500 pioneiros e o nosso impacto na pegada ecológica será muito significativo. 

Deste modo e para nos auxiliares nesta missão, vimos desafiar-te para que, em conjunto com a tua equipa, 

realizes 3 dos 5 desafios que te propomos, e que vão permitir ganhar créditos de quotas de carbono. 

Pretendemos com estas iniciativas compensar a nossa pegada e consciencializar cada um dos pioneiros 

presentes no Monte Ousadia de que é possível “crescermos” ecologicamente.  

Aceitam o desafio? Acreditamos que sim e muito! 

Para tal e para que a vossa ação seja validada, terão de preencher o Google Forms 

seguinte, com as evidências dos desafios que a seguir propomos. As vossas ações, além 

de compensarem a nossa pegada ecológica, serão revertidas em pontuação no nosso 

ACANAC.
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1. Jogo da Cidadania 

Como são pioneiros atentos, com certeza já repararam que as nossas ruas, passeios, florestas são 

invadidas por pacotes de sumo, garrafas de água, pequenos papéis e mais recentemente máscaras, 

tornando a paisagem suja e triste. 

Assim, desafiamos-te a realizar um vídeo ou TikTok promocional através do qual sensibilizem os 

cidadãos para a colocação do lixo nos caixotes que existem nas ruas e, quando possível, nos ecopontos. 

Este planeta é a nossa casa, somos responsáveis por preservá-lo!  

Aceitas o desafio? 

Orientações: 

• O vídeo ou TikTok deve ser curto! No máximo 1 minuto.

•  Toda a equipa tem de participar, e sempre identificados como pioneiros!

• Partilha nas redes sociais com os #cidadaniaasseada #pioneirosnocomandoacanac22
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2. Jogo Limpo 

És um construtor, um pioneiro de ação, não basta por isso mostrar como se faz, mas sim fazê-lo. Dando 

o exemplo, a vossa ação terá muito mais impacto. Vamos pôr mãos à obra? Neste caso à limpeza… 

Eis o nosso segundo desafio. Estás a planear ou vai realizar em breve uma atividade em equipa? 

Desafiamos-te a que recolhas o lixo que encontres, por exemplo ao longo de um hike ou então que 

planeies em equipa a limpeza de um espaço da tua freguesia que esteja a precisar de intervenção, uma 

floresta ou as margens de um rio. 

Sempre que possível faz a reciclagem desses materiais! 

Orientações: 

• Toda a equipa tem de participar, e sempre identificados como pioneiros! 

• Faz uma reportagem fotográfica do momento; 

• Partilha nas redes sociais com os #jogolimpo #pioneirosnocomandoacanac22  

Deixa o mundo um pouco melhor do que o encontraste… mantém este hábito em todas as tuas 

atividades!
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3. Pioneiros no Comando 

Sabemos que tu e a tua equipa estão atentos às questões da sustentabilidade ambiental e aos 

cuidados a ter com a Mãe Natureza! E que certamente, no vosso abrigo, na vossa sede e nas vossas 

atividades adotam comportamentos sustentáveis. 

Desafiamos-te então, à partilha de uma check-list de equipa, onde constem os comportamentos 

sustentáveis que já adotam ou aqueles que se comprometem a adotar. Ao elaborarem esta check-list 

tenham sempre presente a sua importância ao nível ambiental, económico e social. Podem, depois de 

partilharem connosco, colocá-la no placard do vosso abrigo como compromisso de missão da vossa 

comunidade de pioneiros.  

Orientações: 

• A lista deverá ocupar no máximo uma folha tamanho A4; 

• Partilha nas redes sociais essa lista com o #pioneirosnocomandoacanac22
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4. EARTH TRIBE 

Já conheces este projeto? Queremos mesmo criar um EARTH TRIBE! 

“Porquê Earth Tribe? Porque além do nome da insígnia, é o nome dado à comunidade mundial de 

crianças e jovens que são apaixonados pelo ambiente e que estão activamente motivados, enquanto 

cidadãos do mundo, para proteger o nosso planeta.”

O nosso desafio é que, em equipa, realizes a fase do Diagnóstico Inicial! 

Para conheceres melhor este projeto explora os conteúdos a partir do QR Code seguinte:
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5. Compromisso 2030 

É uma plataforma onde podes encontrar diversas formas de contribuir para          a sustentabilidade no 

mundo, seja nos escuteiros, na escola ou em casa. 

Regista-te no QR Code na plataforma (podes aceder no QR Code disponível abaixo), descobre os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e realiza uma ação para a área do ambiente, disponíveis na 

área AGIR, submetendo na plataforma a ação realizada. 

Não te esqueças de registar evidências da realização da ação, sejam fotografias, vídeos ou outra forma 

de registo. 

Nesta plataforma também podes descobrir mais como podes ganhar a insígnia Compromisso 2030.
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Não te esqueças!! 
Os teus desafios só são validados, se 

preencheres o Google Forms deste QR Code!

Boa sorte para deixar o mundo um pouco 
melhor!
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