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O Escuta protege as plantas e os animais
É esta a sexta lei do escutismo que tantas 
crianças e jovens se propõem a cumprir 
e viver não só enquanto envergam a 
farda escutista, mas durante toda a sua 
vida, porque como costumamos dizer 
no nosso meio: “uma vez escuteiro, 
escuteiro para sempre”.
E são diversas as oportunidades de 
contacto e interação com o ambiente 
que o escutismo tem para oferecer a 
cada um, enquanto procura sensibilizar 
as crianças e jovens para a importância 
cada vez maior da preservação e cuidado 
da natureza.
Desde acampamentos na natureza, raids 
pelos montes, descida do rio em jangadas, 
plantação de árvores autóctones, 
limpeza de matas e margens dos rios, 
são várias as formas de contacto com 
a natureza que um escuteiro vivencia, 
tirando o máximo proveito daquilo que 
ela tem de tão bom para nos oferecer.
Como não poderia deixar de ser, 
procuramos também desenvolver nas 
nossas crianças e jovens o sentido 

de responsabilidade que cada um deles deve ter para com o 
ambiente, na sua preservação, cuidado e sustentabilidade, 
onde a reciclagem tem também um papel fundamental.
Com isto, sabemos que formamos jovens ativos, atentos e 
conscientes da importância que a preservação do ambiente 
representa para cada um de nós e para o nosso futuro. 

Texto
Ricardo Reis

Chefe do Agrupamento de Parada de Todeia

Ser cidade educadora em tempos de pandemia era o desafio desta edição do boletim 
da rede nacional das cidades educadoras, ao qual Paredes respondeu com a semana 
do ambiente 2020 realizada em maio. 
Essa atividade do município valeu o destaque no boletim por ser considerada uma 
das boas práticas a nível nacional, da realização de uma atividade que não tenha 
sido cancelada por causa da pandemia e que respeite um dos princípios das cidades 
educadoras. 
Reunidas as condições, vemos o Ambiente em Paredes a merecer o destaque a 
nível nacional de como educar e sensibilizar para as problemáticas ambientais sem 
nunca perder o foco, seja com ou sem covid-19. A participação das escolas em tão 
grande escala, perante todas as adversidades que se viviam em maio deste ano, 
é sem dúvida um fator de motivação de uma aposta cada vez mais sólida no meio 
ambiente. 

Paredes no Boletim da Rede Nacional das Cidades Educadoras
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Siga-nos:

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas

Zonas Húmidas perto de nós
Há espaços que suscitam curiosidade pelas suas 
particularidades, tais como as zonas húmidas, que são recursos 
de excelência mormente numa área envolvente à escola. 
As mais-valias pedagógicas são múltiplas, possibilitando 
abordagens interdisciplinares, normalmente exploradas em 
programas como o Eco-escolas e no Clube de Ciência-viva. Uma 
zona húmida, é um ambiente aquático, são “áreas de sapal, paul, 
turfeira, ou água, sejam naturais ou artificiais, permanentes ou 
temporários, com água que está estagnada ou corrente, doce, 
salobra ou salgada […]”. Por cá, há pelo menos dois espaços 
muito próximos da Escola Básica e Secundária de Cristelo, 
um nas Lameiras (Duas Igrejas) e outro no lugar de moinhos 
(Reiros). Olhemos para o primeiro, o qual daria um excelente 
local para um parque, com pontos de observação de fauna e 
flora, destacando-se pelo seu contexto natural e histórico, 
assim como seria ótimo para trilhos com sinalética de apoio e 
quiçá um centro interpretativo. Pela sua dinâmica nas linhas 
de água e margens encharcadas, urge fazer o recenseamento 
das espécies que existem, fazendo o seu estudo e divulgação 
em ambiente escolar e não só. Não há muitos lugares assim, 
que apesar de ser uma pequena amostra de zona húmida, 
se compararmos com outros exemplos nacionais, deveria 
ser preservada e explorada o quanto antes! Num ambiente 
intermédio, como este, entre um ecossistema terrestre e outro 
aquático, poderemos identificar um conjunto de seres vivos de 
elevado valor para estudar as suas características: “O futuro das 

zonas húmidas está nas mãos das gerações mais novas. Educar 
as crianças e os jovens sobre as zonas húmidas e envolvê-
los na proteção do ambiente proporciona-lhes a consciência 
[…]. Através de […] atividades especialmente adaptadas, eles 
ganham o conhecimento e os valores necessários para repensar 
e mudar os atuais padrões de comportamento e ganhar uma 
boa compreensão das inter-relações entre bem-estar e saúde 
dos ecossistemas humanos.” 

Nota: bibliografia sob consulta 
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O Programa “Voluntariado Jovem Para a Natureza e Florestas” 
é um Programa do IPDJ, IP – Instituto Português do Desporto 
e da Juventude, e foi criado pela Resolução do Conselho de 
Ministros nº 166/2017 de 2 de novembro, com o objetivo de 
contribuir para o aumento da educação 
e sensibilização da população para a 
proteção e valorização do ambiente, bem 
como para o aumento do conhecimento 
geral sobre a natureza e florestas.
O VJNF visa promover práticas de 
Voluntariado Juvenil no âmbito da 
preservação da natureza, florestas 
e respetivos ecossistemas, através 
da sensibilização, educação, e 
monitorização, bem como da prevenção 
contra os incêndios florestais e outras 
catástrofes com impacto ambiental, 
nomeadamente através das seguintes 
atividades: Ações de Sensibilização; 
Inventariação e Monitorização de 
Espécies Animais e Vegetais em risco; 

Vigilância Fixa e/ou Móvel; Ações de Limpeza; Reflorestação, 
entre outras…
Podem candidatar-se ao desenvolvimento de projetos 
as Organizações Não-Governamentais de Ambiente; 

Organizações de Produtores Florestais; 
Associações de jovens inscritas no 
Registo Nacional do Associativismo 
Jovem; Câmaras Municipais ou Juntas 
de Freguesia, que acolhem jovens 
voluntários com idades entre 18 e 30 
anos, por períodos de 15 dias.
Nos últimos anos o Município de Paredes, 
em colaboração com as Freguesias do 
concelho, tem desenvolvido um conjunto 
de projetos interessantes nesta área, 
envolvendo algumas dezenas de jovens 
voluntários, com resultados e impactos 
muito positivos na comunidade. 
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Diretor Regional do Norte do IPDJ


