O «Sempre à Coca… de olho na biodiversidade» é um projeto da Fraternal Escotista de Portugal em
que a premissa é criar conteúdos, divulgar informações e fornecer ferramentas aos Grupos e Escoteiros.
As áreas de intervenção vão do rastreamento e observação de animais, passando pela sensibilização
ambiental e conhecimento dos ecossistemas de proximidade.
Contextualização:
Impulsionar os escoteiros para o conhecimento dos ecossistemas, a conservação do Ambiente, a
promoção do estudo e preservação da natureza, para valorizar o património natural e a contribuírem de
forma ativa na sua defesa.
O contacto com a Natureza é uma característica fundamental do método escotista e é muito importante
que os jovens cresçam sentindo-se como parte integrante do ecossistema onde habitam. É óbvio para
qualquer escoteiro e está inscrito na matriz da nossa lei o respeito, preservação e cuidado com a Natureza.
O que pretendemos com este projeto é resgatar o antigo espírito dos velhos scouts e que inspirou BadenPowell, em que não eram intrusos no habitat, mas sim parte integrante dele. Ao conhecer a biodiversidade
que nos rodeia podemos entender como vivem, as suas necessidades, como interagir e proteger da melhor
forma. Temos que criar a consciência que somos membros iguais na comunidade de todas as criaturas
existentes e abandonar a nossa atitude de seres superiores deste pequeno ponto azul a flutuar no espaço!
A perda de biodiversidade é um problema ambiental que embora passe frequentemente despercebido é
provavelmente o mais duradouro e em muitos casos irrecuperável. Existem diversos projetos de
conservação e preservação ao nível regional, nacional e até europeu, onde o registo de observações é
muito importante para se saber o estado das populações e conceber formas de as proteger. Tendo em
conta a quantidade de atividades que fazemos na Natureza podemos certamente ser os olhos destes
projetos e contribuir ativamente e positivamente na conservação.

Os principais objetivos do projeto Sempre à Coca, são:
•
•
•
•
•
•
•

Inspirar o Movimento Escotista a ser proactivo na conservação da biodiversidade;
Servir como interface entre o Movimento e os diversos projetos existentes;
Desenvolver e implementar o conceito de ciência-(cidadã)-escotista;
Criar as ferramentas para identificação de animais e rastos;
Fornecer conteúdos sobre a biodiversidade nacional;
Motivar a educação e a sensibilização ambiental;
Fomentar a reutilização de materiais.

Público-alvo:
Pelos estatutos da Fraternal o público-alvo são os seus associados e o universo escotista da Associação
dos Escoteiros de Portugal, mas o conhecimento do nosso património natural e a sua conservação é
demasiado importante para se conter em fronteiras simbólicas. Embora os conteúdos estejam orientados
para o método escotista, o acesso e partilha dos mesmos são abertos ao público em geral. No nosso
horizonte está a implantação do conceito de “ciência-(cidadã)-escotista”.

Ações:
Todas as atividades do projeto serão sempre adaptadas e orientadas para o contexto escotista. O método,
a mística e a nossa simbologia oferecem um universo de recursos e extrema facilidade de transmitir os
nossos objetivos.
A matriz de implantação das ações será na essência dirigida aos dirigentes que assim adquirem ideias,
conhecimentos e ferramentas para trabalharem com aos seus jovens estes conteúdos.
Algumas das ações previstas incluem:
•
•
•
•
•
•
•

Criar um mapa nacional de registos das observações escotistas com a respetiva transferência dos
dados que cumpram os requisitos para projetos implantados e para o biodiversity4all;
Plataforma on-line da quantidade e tipo de registos entre Escoteiros e/ou Grupos (competição
motivacional saudável);
Desenvolver sinergias com os projetos já implantados nestas áreas;
Organizar palestas, webinares e workshops;
Criar o Manual do Escoteiro Rastreador;
Introduzir uma insígnia de participação;
Publicar papers temáticos.

Com a expectativa de incentivar as temáticas, a publicação e distribuição de fichas de trabalho prático
facilita por parte de dirigentes a organização de atividades nas diversas divisões:
•
•
•
•
•

colmeias para fixação de enxames de abelhas selvagens;
charcos temporários ou permanentes para anfíbios;
abrigos para insetos e répteis;
caixas ninho para aves;
abrigos para morcegos.

- As construções devem ser sempre orientadas para a reutilização de materiais e com uso de
ferramentas manuais e tradicionais:

Exemplos:
Facilmente podemos cruzar os objetivos deste projeto com atividades escotistas:
•
•
•
•
•

Jogos do Kim;
Orientação e cartografia;
Interpretação de sinais e pistas;
Trabalhos manuais;
E tantos outros…

Boa caça!

Contactos do projeto:
Coordenador: Carlos Cunha – 961.287.480
E-Mail: fraternal.sempre.a.coca@gmail.com
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“UMA VEZ ESCOTEIRO, SEMPRE ESCOTEIRO”

