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“NAS MARGENS DO ZÊZERE” – Boidobra, Covilhã – (21) 22 e 23 out 2022 

FICHA DA ATIVIDADE 
 

ORGANIZAÇÃO - CONTINGENTE – INSCRIÇÃO 

 

1. A atividade nacional de ambiente dirigida à área da Serra da Estrela faz parte inerente do 

calendário nacional da FNA de forma ininterrupta desde 2010, sendo a edição de 2022 designada 

“Nas Margens do Zêzere” e organizada pelo Núcleo da Covilhã da Região da Guarda, com a 

parceira da Direção Regional da Guarda e do Departamento Nacional de Ambiente .  

2. A ação de voluntariado da atividade “Nas Margens do Zêzere” será realizada na margem e leito 

da ribeira da Boidobra, com trabalhos de limpeza e desmatação junto ao Parque Duppigheim 

da Boidobra, local com galerias ripícolas com funções ambientais e ecológicas relevantes na 

proteção às margens e no habitat de várias espécies da flora e da fauna com necessidade de 

controlo de espécies exóticas invasoras.  

3. A organização desta atividade faz parte do ciclo de 2020-2022 do “Projeto Ambiental Serra da 

Estrela” e a edição de 2022, como em todas as anteriores edições, é possível, graças ao esforço, 

dedicação e serviço dos Núcleos da Região da Guarda, que acolhem com generosidade os 

fraternos vindos de Núcleos das diversas regiões do país e que entregam algumas horas de 

serviço voluntário, que esta atividades de ambiente se poderá realizar. 

4. Por questões de logística o contingente nacional está limitado a 50 associados, sendo 25 

associados da Região da Guarda e 25 associados das restantes regiões nacionais com ou sem 

orgãos regionais constituídos. 

5. A inscrição dos associados é realizada individualmente e será registada por dia/hora de chegada, 

com início a partir de 21-09-22, conforme o lançamento oficial no Blog da FNA e da divulgação 

pelas direções regionais e finalizará em 10-10-22 ou logo que sejam preenchidas as respetivas 

vagas, respeitando o procedimento da norma interna de execução nº28 (01-08-20), com 

conhecimento ao DNA e à respetiva Direção Regional (quando de aplique) para harmonização e 

organização do contingente nacional.  

6. De acordo com o orçamento aprovado para as atividades do DNA e orçamento da atividade, a 

atividade será subsidiada mas tem o custo de inscrição individual de 8€. Não está previsto a 

compensação dos custos de deslocação (quilómetros), devendo estes ser suportados pelos 

participantes em regime de autonomia de viatura.  

7. As despesas de pernoita (acampamento ou acantonamento) e refeições serão suportadas pelo 

orçamento da atividade e pelos patrocínios que vierem a ser angariados. 

8. A atividade nacional tem um Plano de Contingência e o absoluto respeito de todas as 

recomendações determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças de segurança. 
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CONCENTRAÇÃO – LOCAL - SEGURO – FICHA E TERMO DE RESPONSABILIDADE – VOLUNTARIADO 
 

9. O Campo Base desta atividade e local de concentração serão as instalações do Parque de 

Campismo do Tortosendo (Ferro), junto à Ponte Pedrinha da Vila do Tortosendo, que funcionará 

também como local de dormida, higiene e refeições. Em caso de condições atmosféricas adversas 

a organização poderá deslocar toda a logística da atividade para outro local.  

10. A pernoita será de 2 noites de campo – 21 para 22/10  e 22 para 23/10 - no Parque de Campismo 

do Tortosendo em regime de acampamento escutista, devendo cada participante ter a sua tenda, 

saco cama e, opcionalmente, “burra” ou colchão insuflável individual. 

11. Cumprimento de todas as obrigações da Norma nº28 em relação à inscrição, contingente, seguro, 

segurança e prevenção. Seguro escuta da FNA ativo por se considerar ser uma atividade de risco. 

12. A participação de cada associado está dependente do preenchimento duma ficha de inscrição 

onde consta um Termo de Responsabilidade para salvaguardar a captura e uso de imagem em 

publicações escutistas. 

13. As tarefas de voluntariado ambiental incluem trabalhos de limpeza, desmatação e erradicação 

de invasoras, junto ao Parque Duppigheim da Boidobra, sob orientação do Núcleo da Covilhã e 

da Junta de Freguesia da Boidobra e apoio de entidades locais. 

MATERIAL E REFEIÇÕES 
 

14. O material individual será a tenda, o saco cama (“burra” ou colchão, se tiverem), toalha de 

banho, estojo higiene, palamenta (prato-copo-talher), petiscos para partilhar na ceia no sábado, 

uniforme oficial (celebração eucarística, visitas) e bandeira (e mastro) de Núcleo. 

15. Em função do terreno e dos trabalhos de voluntariado e para estar alerta para situações 

meteorológicas imprevistas, deverá também contar com lanterna ou frontal, impermeável, forro 

polar ou equivalente, luvas, gorro, botas de montanha, cantil/garrafa, máquina fotográfica 

(opcional) e mochila pequena. 

16. Vale a pena trazer também calças fortes e luvas de trabalho e, se tiverem, sacho/enxada.              

17. As refeições serão servidas coletivamente de acordo com a programação - 2 pequeno-almoços, 

2 almoços e 1 jantar – todas incluídas na inscrição. 

FOGO DE CONSELHO 

18. Todos os Núcleos participantes são convidados a preparar um sketch/representação/canção 

para partilhar durante o Fogo de Conselho de sábado. 

 

Contactos e esclarecimentos através: 

Dep. Nacional Ambiente: ambiente.dep.nac@fna-escuteiros.pt | tlm 965 035 714 (David Loureiro) 

Direção Regional da Guarda: fna.reguarda@gmail.com | tlm. 919482487 (Isabel Reis) 

Vamos viver A MISTICA DO SERVIÇO. 
ALERTA para SERVIR 
David Loureiro 
Departamento Nacional de Ambiente | Fraternidade de Nuno Álvares | Escuteiros Adultos 
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