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   Aos 
   Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: EGO’s 2016/2017 
 

N. Ref: 18/2016         Data:     18/10/2016 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 
 
Conforme o previsto no Plano e Orçamento para 2016, nos dias 19, 20 e 21 de Novembro 
de 2016 irão realizar-se as primeiras sessões dos EGO’s para todas as Secções. 
 
As formações dos EGO’s terão os seguintes objetivos gerais: 
  - Compreender o Sistema de Progresso e Competências; 
  - Fomentar o Espirito de Patrulha; 
  - Promover o Aprender Fazendo; 
  - Correta Vivência da Mística e Simbologia. 
 
O custo do EGO será comparticipado em 50% pela JNO, tendo os seguintes valores para 
cada secção: 

I secção (1 sessão): 12,00€, sendo 6,00€, custeado pelo participante e 
comparticipado em 6,00 €  pela JNO.  

II secção (total das 2 sessões): 20,00 €, sendo 10,00 € custeado pelo participante e 
comparticipado em 10,00 € pela JNO.  

III secção (total das 2 sessões): 20,00 €, sendo 10,00 € custeado pelo participante 
e comparticipado em 10,00 € pela JNO.  

IV secção (1 sessão EGO/ECCO): 12,00 €, sendo 6,00 € custeado pelo participante 
e comparticipado em 6,00 € pela JNO.  
 
A inscrição dos recursos Adultos terá um custo de 5,00 € por sessão.  
 
O pagamento será realizado na 1ª sessão quando do check-in. 
 
Apenas será permitida a inscrição de um elemento por subunidade. (Guia ou Sub-guia) 
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As inscrições deverão ser efetuadas preenchendo o formulário disponível no seguinte link 
até dia 09 de Novembro: 
 

https://goo.gl/forms/q7TVTnUANofYRMQC3 
 
 
Todas as demais informações serão enviadas pelas Secretarias Pedagógicas em tempo 
útil, quer para os respetivos Chefes de Unidade, como para os endereços oficiais dos 
Agrupamentos.  
 
Solicitamos que enviem também para as Secretarias Pedagógicas as eventuais alterações 
nas chefias das secções que ainda não tenham sido comunicadas. 
 
 
Contamos convosco, 
 
 
Com as melhores saudações escutistas, 

 

 
 
Rui Pedro 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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