
  

 

 

GUARDIÕES DA FLORESTA 

Um Projecto de Sensibilização do Património Florestal 

 

É um projecto de sensibilização ambiental, que procura alertar os jovens para as questões da defesa do património 

florestal contra os incêndios, transmitindo a ideia de que a destruição do meio ambiente é evitável e reversível e, que 

cada um pode fazer a diferença. Pretende também fomentar a participação ativa da comunidade, através da criação de 

equipas, os “Guardiões da Floresta” que assumem um papel interventivo. Através de actividades dinâmicas e 

participadas trabalham-se valores de cidadania activa, consciente e informada. 

 
Para: Jovens dos 18 aos 30 anos 

Local: Centro Humanitário do Estuário do Tejo - Avenida MUD Juvenil-Antiga Estação da CP 2840-471 Seixal 

Coordenação do Projecto: Francisco Neves – Departamento de Segurança e Protecção Civil do CHET 

   chet.protciv@cruzvermelha.org.pt - 910768714 

Zona de intervenção: Pinhal das Freiras, Seixal 

Datas: 28 de Julho a 18 de Agosto das 09h às 13h (15 dias) 

Direitos d@ Voluntári@: bolsa diária no montante de 10€, seguro de acidentes pessoais, equipamento,  

             certificado de participação.  

Tarefas d@ Voluntári@: Vigilância florestal em brigada (acompanhados pelo Posto de Comando da Protecção Civil) e 

CHET com deslocação a pé ou de bicicleta; limpeza do terreno florestal (de resíduos) em zona delimitada e segura; 
registos de pontos de água, de árvores centenárias e de micro-ecossistemas; elaboração de cartografia; construção de 
material de sensibilização, em formato de pequeno vídeo ou em forma de folheto, sobre o trabalho efectuado. 
 
 

Para Inscrições (feitas on-line no site do IPDJ: www.juventude.gov.pt): 
Ir ao site: www.juventude.gov.pt, clicar em “voluntariado jovem na floresta”,   

clicar novamente em: “candidaturas para jovens - Lisboa e Vale do Tejo”. 

https://docs.google.com/forms/d/1C-aj5kveclkfJpzVtpdfgSo51AfdErmdA3N2eWs_r58/viewform?edit_requested=true  

https://juventude.gov.pt/Voluntariado/Voluntariado-Jovem-Floresta-Juventude-Ativa/Paginas/Voluntariado-Jovem-

Floresta-JuventudeAtiva.aspx#IpjTitle1 

 
Para mais esclarecimentos: 911 500 961 ou chet.projectos@cruzvermelha.org.pt 

 
Parcerias: Projecto elaborado pelo Centro Humanitário do Estuário do Tejo da Cruz Vermelha Portuguesa, com a 

parceria do IPDJ (Voluntariado Jovem na Floresta) e Câmara Municipal do Seixal (Departamento de Protecção Civil). 
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