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QUINTA DA BOA SEMENTE 
- ACANAC 2022

Durante os preparativos para o Acanac, o CNE procurou abarcar as prin-
cipais vertentes, feitos e objetivos que o Escutismo viveu e alcançou nos 
últimos 100 anos, de modo a contemplar o seu passado e projetar o seu 
caminho para o futuro. 
 Texto e Fotos: Departamento Nacional de Ambiente e Departamento Nacional para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

Dentro destes, surgiu a necessi-
dade de criar um espaço onde o 
Ambiente e Sustentabilidade fos-
sem considerados, dando com isso 
destaque às ferramentas, projetos e 
parceiros que apoiam e colaboram 
com o movimento para dar passos 
conscientes e assertivos. Este espaço 
coordenado pela Região de Aveiro 
e desenvolvido com o apoio do De-
partamento Nacional de Ambiente 
(DNA) e do Departamento Nacional 
para os Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (DNODS) foi de-
nominado Quinta da Boa Semente. 

Este espaço contou com uma ex-
posição sobre os ODS, uma área com 
a representação de um Acampamen-
to Sustentável e uma cantina solar 
(dinamizada pelo Departamento de 
Ambiente da Fraternidade Nuno 
Álvares) e cerca de 40 workshops e 
atividades, cobrindo diversas áreas, 
temáticas e dinâmicas. Em termos 
de parceiros, estiveram presentes no 
espaço na Quinta da Boa Semente, a 
dinamizar ateliês, diversos parceiros 
institucionais do CNE, entre os quais 
as seguintes entidades/instituições: 

• ABAE – Associação Bandeira Azul 
da Europa

• ASPEA – Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental

• Bioliving
• Cervas
• EcoX
• Electrão
• Food4Sustainability CoLab
• Instituto Marquês Valle Flôr
• Jardim Zoológico de Lisboa
• Laboratório da Paisagem Guima-

rães 
• Oceanário de Lisboa
• ONGD VIDA 
• Projeto Invasoras
• Sociedade Ponto Verde

A participação dos escuteiros de 
todas as secções foi uma constante 
durante a atividade, levando a que os 
testemunhos de quem por lá passou 
e esteve fossem de uma variedade 
e entendimento diversos, mas com 
um ponto comum: procurar tornar o 
CNE cada vez mais competente para 
«Deixar o Mundo um Pouco Melhor». 
Partilhamos convosco alguns dos tes-
temunhos dos projetos e parceiros 
presentes na Quinta da Boa Semente!

IMVF Projeto – «Climate of Change»
Ser construtores do amanhã implica 

um compromisso com os valores da 
justiça social e justiça climática. Porque 
acreditamos no imenso potencial dos 
mais jovens para a resolução dos prin-
cipais desafios que hoje enfrentamos, o 
desafio de participarmos no Acanac’22 
com o projeto #ClimateofChange per-
mitiu-nos trabalhar o papel das interde-
pendências em cidadania global, des-
tacando a (in)visibilidade dos migrantes 
climáticos, e envolver os jovens na ado-
ção de estilos de vida sustentáveis, in-
centivando-os a tornarem-se defenso-
res das questões de justiça global. Mais 
do que uma semana de atividades, a 
nossa participação no Acanac‘22 tradu-
ziu-se numa jornada de aprendizagem 
mútua e comprometida, um caminho 
que continuaremos a fazer juntos com a 
comunidade escutista para a promoção 
de um mundo mais justo, mais digno e 
mais sustentável. 

Mónica Santos Silva

Departamento Nacional
de Ambiente
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Projeto Rios
Com júbilo, a ASPEA – Associação 

esteve presente na 24.ª edição do 
Acanac, o qual nos proporcionou co-
nhecer diferentes culturas, regiões e 
países, assim como o contacto com 
pessoas do qual experienciamos di-
versos momentos de companheiris-
mo, criando ligações para a vida. A 
nossa associação visa esses momen-
tos, criando laços e envolvendo as 
pessoas nos nossos projetos, tendo 
como objetivo principal o desenvolvi-
mento da educação institucionalizada 
e não institucionalizada. O Projeto Rios 
– «Unir rios e pessoas» – é um exemplo, 
criando uma rede nacional “cuidado-
res dos rios”, que visa a preservação, 
valorização e a educação de todas as 
pessoas em prol de um Mundo mais 
Sustentável. 

Lígia Pinho

ros parecerem desafiantes para um 
qualquer monitor experiente, a sua 
postura, motivação e apetência para 
os assuntos da Natureza fizeram com 
que a atividade se revelasse um su-
cesso junto dos mesmos, ficando sen-
sibilizados para o uso eficiente e res-
ponsável de recursos naturais e para a 
prevenção do desperdício alimentar, 
apelando à sua reutilização de forma 
criativa. Para além do desenvolvimen-
to da expressão artística no âmbito 
da sustentabilidade, foram também 
relembrados alguns conhecimentos 
científicos relativos ao pH, à perceção 
da cor e aos conceitos de espécies 
nativas, exóticas, infestantes e invaso-
ras. Regressamos com um claro sen-
timento de win-win, que deixou uma 
vontade de retornar a este grande 
“acampamento” levando novos desa-
fios aos “Construtores do amanhã!” 

Daniela Salazar e 
Ana Catarina Romariz

«1Planet4All» em Portugal, tendo sido 
este o âmbito que enquadrou a nossa 
participação nesta atividade. Durante 
esta semana, tivemos oportunidade 
de contactar de perto com crianças e 
jovens de diferentes idades, contextos 
e lugares, o que foi muito rico para o 
trabalho que estamos a dinamizar no 
contexto deste projeto. Ficámos sur-
preendidos com a boa disposição e 
a adesão, dos mais novos aos mais 
velhos – Lobitos, escuteiros e até Diri-
gentes – à dinâmica que trouxemos até 
ao Acanac’22: desconstruir a viagem 
de uma banana da Costa Rica desde a 
nossa casa até à sua origem para refle-
tir sobre os impactos sociais e ambien-
tais das nossas escolhas. Esperamos 
ter deixado uma pequena semente… 
e esperamos voltar daqui a uns anos! 

Ana Margarida Vaz e Diogo Mendes 

IMVF Projeto – «Our Food. Our Future» 
A participação no Acanac’22 ficará 

para sempre como uma referência na 
nossa participação com a campanha 
#OurFoodOurFuture, em que partilhá-
mos valores comuns como a solidarie-
dade e a prática de hábitos e escolhas 
sustentáveis, orientadas para garantir 
que, um sistema de produção e con-
sumo alimentar mais justo, digno e 
sustentável, seja uma realidade para 
jovens de todas as idades. Ninguém 
quer ingredientes invisíveis como a 
destruição ambiental e violações dos 
direitos humanos no seu prato, mas, 
por vezes, não temos escolha ou infor-
mação. Para fazermos e sermos a dife-
rença, construindo o hoje e o amanhã, 
caminhamos juntas com o CNE para 
sensibilizar e dinamizar uma alimenta-
ção ética, justa e sustentável. 

Ana Isabel Castanheira

ABAE
"Voltar, 5 anos depois ao Acanac, 

quando tanta coisa mudou, faz ainda 
mais sentido para a ABAE. A educa-
ção ambiental tem um papel cada 
vez mais relevante, e trabalhar com 
os Escuteiros é uma excelente opor-
tunidade para dar a conhecer o que 
fazemos e transmitir a mensagem da 
sustentabilidade.

Além disso, reencontrar outras As-
sociações e conhecer novos projetos 
enriquece-nos e dá-nos diferentes 
perspetivas e ferramentas para o con-
tinuar a nossa missão.” 

Márcia Vieira

Bioliving 
Participar no Acanac foi, para nós, 

uma experiência reveladora, onde os 
valores do Escutismo (a igualdade, a 
cidadania ativa e o desenvolvimento 
sustentável) se entrecruzam com os 
objetivos e missão da entidade que 
representamos, a Associação BioLi-
ving. Cerca de 200 escuteiros de todo 
o país participaram na oficina «O lado 
oculto das cores da natureza» em dois 
dias do evento, e apesar de os núme-

Participar no Acanac’22 como um 
dos parceiros na área de Sustentabi-
lidade foi uma experiência bastante 
rica e diferente! Fazemos parte da 
VIDA, uma organização não gover-
namental para o desenvolvimento 
que implementa o projeto europeu 

Participei no Acanac enquanto re-
presentante do Electrão. Os nossos 
objetivos, enquanto entidade gestora 
de resíduos de equipamentos elétri-
cos, pilhas e embalagens, era estar 
perto das crianças e jovens, sensibili-
zando-os para a necessidade urgente 
de encaminhar corretamente estes re-
síduos para reciclagem, mas também 
divulgar a nossa campanha Escuteiros 
Electrão, que vai continuar a recolher 
pilhas em todos os agrupamentos 
que se quiserem juntar a nós! Juntos 
fazemos pilhas de Boas Ações pelo 
ambiente! 

Beatriz Viana

Com o fim desta participação no 
Acanac é esperado que as «sementes 
lançadas à terra» nesta Quinta come-
cem a criar raízes e, por conseguinte, a 
dar os frutos desejados e necessários 
para as diferentes realidades e comu-
nidades onde cada escuteiro esteja! 
Se pretendes descobrir mais sobre 
estes projetos e desafios na área do 
ambiente e sustentabilidade, consulta 
o site do DNA (ambiente.escutismo.
pt) e o compromisso 2030 (compro-
misso2030.escutismo.pt) do DNODS! 
Envolve-te nos projetos e oportunida-
des que temos disponíveis e torna-te 
um agente de mudança.

Descobre mais aqui!


