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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: INDABA Oeste 2016 
 

N. Ref: 05/2016         Data: 24/02/2016 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Como é do conhecimento de todos, no próximo dia 12 de março de 2016 irá realizar-se o INDABA 

OESTE. Esta atividade destina-se a todos os Animadores, incluindo noviços e aspirantes a dirigentes.  

O encontro irá decorrer na Atouguia da Baleia, terá início às 08h00 e terminará pelas 20h00.  

Este ano escutista o INDABA OESTE terá o seu foco no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo, 

mais propriamente no Enriquecimento. 

Assim o INDABA OESTE 2016 terá como objetivos: 

 Proporcionar momentos formativos a todos os animadores do núcleo do oeste 

 Criar oportunidades para os candidatos a dirigentes (aspirantes e noviços) possam trabalhar 

na sua consolidação formativa 

Para o Enriquecimento, existirão disponíveis 11 módulos formativos. Os participantes devem selecionar 8 

módulos e priorizar a sua preferência, sendo que cada participante só vai frequentar 4 módulos.  

Os módulos do Enriquecimento estão disponíveis para todos os animadores.  

A inscrição é feita no seguinte link: https://docs.google.com/a/cne-

escutismo.pt/forms/d/1lCPu6S3g37yISEZ_3TJsOp2nylvM5SrcRYeIa1Lh-aU/edit?usp=sharing 

O almoço será da responsabilidade de cada um dos participantes (sugere-se almoço para partilhar) 

e tendo em conta que neste mesmo dia se realizará o conselho de núcleo, será fornecido jantar. 
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Assim, para quem desejar jantar terá o custo de 6,00 €, para quem desejar apenas participar no 

INDABA Oeste a atividade terá um custo de 2,50 €  

As opções supra referidas, deverão ser assinaladas no formulário de inscrição.  

O pagamento deverá ser efetuado no dia da atividade, no check-in.  

As inscrições deverão ser feitas até ao dia 5 de Março de 2016. 

Desde já agradecemos a vossa disponibilidade e fazemos votos para que nos possamos encontrar 

nesta atividade.  

Qualquer dúvida ou esclarecimentos não hesitem em contactar para: sra.oeste@escutismo.pt  

 
 
Saudações escutistas,  
Carlos Pacheco (CNA) 
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