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ESTA REVISTA FAZ PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E NÃO PODE SER VENDIDA SEPARADAMENTE.

Consumo
ConsCiente!

Como ajudar o Planeta
quando vamos as ComPras??



dia de Festa!

 Parabens!
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Acampar,
passear

nas serras 
e cheirar a… 

Natureza! 
Qual é a piada?!

Antes de a Malta ir de férias, 
há conselhos importantes que 
precisas saber sobre o Consumo 
Familiar. Esta é a altura 
perfeita para aprenderes sobre 
este tema que foi especialmente 
desenvolvido para a nossa 
Revista, pelas nossas amigas e 
amigos do Agrupamento 420 
Nazaré.
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Dizia às pessoas para agir mais e falar menos porque só falar não ajuda. Temos de agir!

Mandava reciclar 
e não deitar 
lixo no mar 

nem nos jardins.

Mandava as pessoas 

retirar o lixo das ruas.

Não deixava 
as pessoas 

poluir o mundo.

Mandava 
as pessoas 

separar o lixo e em 
vez de andarem 

a falar mal uns dos 
outros podiam ajudar 

mais o ambiente!

# 1

# 1

Diogo Fernando,
9 anos

WOW!# 1

# 1

Diana Pereira,
13 anos

WOW!# 1

Fabiano Fernandes, 
12 anos

João André,
11 anos

João Salvador,
11 anos

FIXE

WOW

4
mandasse no mundo

Se eu Se eu



WOW!# 1
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Mandava separar o lixo e não maltratar as plantas.

WOW!# 1

Constança 
Barbosa, 8 anos

As pessoas tinham que 

respeitar a natureza.

# 1

Carolina Camacho, 

11 anos

LIKE

mandasse
no mundo

Se eu

Se fosse eu a mandar,
 dizia para ajudar 

os sem-abrigo 
e mandava limpar 

e proteger o ambiente.

Mandava reciclar o lixo e por 

nos contentores corretos.

# 1

Guilherme Silva,
11 anos

# 1

Nicole Pestana,
8 anos

FIXE



vamos Pintar

DEscobre as diferençAS, SAO 5
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Na vida de escuteiro temos várias famílias 
e entre a biológica, temos a família do 
Agrupamento!
O nosso agrupamento está muito 
sensibilizado para a reciclagem para evitar 
o dispêndio de dinheiro, diminuir a poluição. 
Numa atividade de A.F. e no jantar do 
Dia da Mãe, fizemos uma decoração 
de garrafões de cinco litros e foi nestes 
recipientes que transportamos as flores 
para o Funchal. Nestas grandes ideias que 
tivemos, também construímos bases para 
colocar recipientes quentes e esta foi uma 
iniciativa da 2ª. secção!
Todos nós estávamos sensibilizados para 
a importância de cuidarmos do nosso 
planeta! Se não o fizermos, vão aparecer 
muitas doenças e a Terra corre o risco de 
ser destruída.
Nós não queremos que isto aconteça! 

Queremos viver num planeta saudável! 
Para isso e para que todos consigam viver 
felizes, precisamos de fazer as escolhas 
certas!
No que diz respeito ao consumo familiar, 
é importante perceber que não devemos 
comprar em demasia e só devemos 
adquirir aquilo que é mesmo necessário. 
Existem tantas coisas que podemos falar, 
mas pensamos que estas são as mais 
importantes.
Se cada família fizer um pequeno esforço, 
então podem ter a certeza que muitas 
famílias farão muito mais e assim, um dia, 
todas as famílias estarão a fazer tudo o que 
for necessário para que o nosso Planeta 
fique bem!

Expedição Gonçalves Zarco nº. 1, 
Agrupamento da Nazaré, Funchal

uma
mensaGem

PARA A MALTA



Grandes ideias8
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A pegada ecológica é a estimativa 
do impacto do modo de vida humano 
sobre o planeta, que traduz em 
hectares a área, em média, que uma 
pessoa ou uma sociedade necessita 
para responder às suas exigências 
diárias, como comer, vestir ou 
trabalhar.

Somos o país com a 9.ª pegada mais 
elevada no Mediterrâneo e com a 6.ª 
mais baixa da União Europeia (UE), 
desde 1961.

A crescente preocupação 
ambiental e mudanças 
de comportamentos dos 
indivíduos e das organizações 
é resultante do impacto 
negativo do consumo 
desmedido e despreocupado 
do século XX.

A pergunta-chave para reduzir o 
consumo familiar, é repensar se 
realmente precisamos de tanto 
e de tudo o que consumimos. Se 
fizeres uma lista de compras além 
de evitar gastos excessivos diminui 
desperdícios.

sabias que...810



sabias que... 911

As principais ameaças às espécies 
estão diretamente ligadas às 
atividades humanas, incluindo perda 
e degradação de habitats e sobre 
exploração da vida selvagem.

Existe uma relação da importância e 
valor da natureza para a saúde e o 
bem-estar das pessoas, sociedades 
e economias. A natureza ajuda 
a garantir o fornecimento de ar, 
água potável, alimentos, energia, 
medicamentos e outros produtos e 
materiais.

Se todos os países tivessem a 
mesma pegada ecológica que 
Portugal “seriam necessários 
2,3 planetas” para responder 
ao consumo.

Em Portugal o consumo de 
alimentos perfaz 32% da pegada 
total do país, e a mobilidade, com 
18%, estão entre as atividades 
humanas com mais peso em 
Portugal, constituindo pontos 
críticos para intervenções de 
mitigação.

Um futuro saudável e 
sustentável para todos só é 
possível num planeta onde as 
florestas, oceanos e rios estão 
cheios de biodiversidade e 
vida.

Fonte:
WWWF – Relatório Planeta Vivo

ANP – Associação Natureza Portugal



O mês de junho passou a uma velocidade 
alucinante! A Malta teve imensas festas, 
fez grandes amizades e ainda houve tempo 
para festejar os nossos Santos Populares!
Este mês, a Malta decidiu visitar os 
escuteiros do Agrupamento 420, da Nazaré. 
Aprendemos novas técnicas e ouvimos 
atentamente o que os nossos amigos e 
amigas sabiam sobre o tema desta semana: 
Consumo Familiar.
Cada um de nós é responsável pelo que 
compra e pelas escolhas que faz numa ida ao 
supermercado, por exemplo. É inegável que 
os nossos hábitos alimentares e de consumo 
de bebidas produzem pressões ambientais 
relevantes e é preciso estarmos cientes disso.

Grande parte dos bens que compramos 
vão parar ao lixo, como são os casos das 
garrafas, dos pacotes de leite, das caixas 
de ovos e de cereais, etc. Assim, todos nós, 
no nosso dia-a-dia, armazenamos lixo e 
geramos resíduos que prejudicam o meio 
ambiente. 
O consumo está a aumentar em todo o 
mundo e por isso é importante cultivar 
uma consciência para mudar pequenos 
comportamentos do nosso quotidiano.
Por isso, aqui ficam conselhos muito úteis 
que podes começar a colocar em prática o 
quanto antes. 
E já agora, sê amigo do ambiente e tem um 
excelente verão!

A nossa missão consiste 
em contribuir para a 
educação dos jovens, 
partindo dum sistema de 
valores enunciado na Lei 
e na Promessa escutistas, 
ajudando a construir 
um mundo melhor, onde 
as pessoas se sintam 
plenamente realizadas como 
indivíduos e desempenhem 
um papel construtivo na 
sociedade. Quem quiser 
fazer parte do nosso 
agrupamento basta entrar 
em contacto através do 
e-mail 
geral.420@escutismo.pt 
ou destes números 966 
558 974 / 967 017 946, 
ou dirigir-se aos sábados à 
tarde, entre as 16 e as 18h, 
à nossa sede na Avenida 
Estados Unidos da América 
146 9000-090.

tem a Palavra! 

Idalina Ornelas

Agrupamento 420

12 A lição dos escuteiros:

Atenção ao Consumo Familiar!



a minha arte

Ana Camacho
Diana Beatriz

Trabalho coletivo do 

Agrupamento 420

Clara
Ana Sofia

13



as nossas
estrelas

Cada um tem a 

responsabilidade de cuidar 

da sua casa e cada um tem 

a sua responsabilidade 

financeira em relação 

àquilo que consume. 

Clara Gouveia, 13 anos

O nosso consumo 
deveria ser 

cada vez mais 
responsável e 

saudável.
Francisco Gabriel,  

15 anos

A família toda deveria ter atenção 
àquilo que consome. Devemos 

comprar menos coisas em plástico. 
André Fernandes, 12 anos

Devemos fazer uma 
lista quando vamos às 
compras porque assim 
trazemos só o que falta 

lá em casa. 
Maria Silva, 8 anos

14

Nós compramos várias 
coisinhas que depois acabam 
e deixamos de precisar. Por 

exemplo, ficamos com garrafas 
vazias e caixas vazias, mas 
podemos voltar a usá-las! 

Posso colar papel de embrulho 
a uma caixa de sapatos e 
colocar lá anéis e brincos. 

Alice Spínola, 7 anos

O que aprendeste sobre 
o  Consumo Familiar?



as nossas
estrelas

Quando vamos
às compras só

devemos comprar
o que precisamos 

mesmo. 
Paulo Sousa, 7 anos

1515

Devemos planear as 

compras para não gastar 

mais do que podemos. 

Angélica Marques, 14 anos

Quando vamos 
ao supermercado 

apetece-nos 
comprar várias 

coisas, mas 
devemos trazer só 
o mais importante 
para não gastar 
muito dinheiro.

Rodrigo Mota, 13 anos

Não se deve comprar coisas que 
não precisamos porque depois vão 

parar ao lixo e desta forma não 
estamos a ajudar a natureza. 

Francisco Spínola, 7 anos

Quanto mais 
coisas compramos 
mais lixo fazemos 
e assim poluímos 

o ambiente. 
Eva Luna- 8 anos

Nós compramos roupa 
que algum tempo depois 

já não nos serve. Devemos 
comprar o essencial e 
quando a roupa já não 
servir devemos dar a 

quem precisa. 
Jéssica Pestana, 14 anos

O que aprendeste sobre 
o  Consumo Familiar?




