
                                                  

Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo do Oeste 
Estrada de Salir, 68 – 2500-660 Salir do Porto 

Tel e Fax: 262989025   geral.oeste@escutismo.pt 
  

P
ág

in
a1

 

   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: IndabaOeste 
 

 
N. Ref: 05/2018     Data:     02/03/2018 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
 
Aproxima-se o nosso IndabaOeste, que se irá realizar já no próximo dia 17 de Março de 2018, em Peniche. 

Esta é uma oportunidade extraordinária de, para além de nos formarmos, ainda termos oportunidade de 

partilhar boas práticas pedagógicas entre nós, animadores. 

 

Assim, este ano o IndabaOeste vai convidar-nos a construir “o meu escutismo para rapazes”, em que cada 

uma das 5 unidades de formação que podem  frequentar, estará intimamente relacionada com cada uma 

das Palestras de Bivaque do Escutismo para Rapazes.  E vamos ainda ter oportunidade de ser postos à prova 

na nossa técnica escutista, ao longo de todo o dia. 

 

Cada animador poderá participar até um máximo de 5 formações, sendo que deverá selecionar tendo em 

conta a sua preferência pessoal, e o seu Plano de Formação Escutista (Matriz de Competências). Para quem se 

encontra a frequentar o 3º e 4º PIF’s, as Unidades de Formação serão obrigatórias e facultativas, sendo que 

ainda abrimos a possibilidade de termos duas opcionais, que vão ao encontro das necessidades formativas 

que têem sido “pedidas” nos mais variados momentos formativos.  
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No que diz respeito ao 4º PIF em particular, transcrevemos as regras do Regulamento Regional de Formação:  

 
“10.8. Os módulos obrigatórios do Enriquecimento podem ser excecionalmente, efetuados na fase de 

Discernimento, caso existam vagas, sendo que será sempre dada prioridade a Candidatos a Dirigente que se 

encontrem na fase de Estágio.  

 

10.9. Não serão validados módulos para Candidatos na fase de Discernimento:  

• Antes do fecho das inscrições do PIF (15 de Novembro)  

• Módulos Facultativos “ 

 

O check-in irá decorrer entre as 8h00 e as 8h30, no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, pelo que 

deverão realizar a inscrição no seguinte link até 10 de Março: https://goo.gl/forms/jectDjRMrEVPkHTD3  

E convidamos todos a trazer almoço para partilharmos. 

O valor do IndabaOeste é de 4,00 €/animador. 

Para quem pretenda ficar para o Conselho de Núcleo, o Agrupamento de Peniche vai preparar o jantar, pelo 

que agradecemos que na inscrição validem essa opção. O custo do jantar é 6,00 €/elemento, e a ementa é: 

a) Creme de Legumes 

b) Strogonoff  

c) Salada 

d) Arroz doce. 

e) Águas, vinhos e sumos. 

 
Qualquer dúvida ou questão não hesitem em contactar anim.oeste@escutismo.pt ou 967662727. 
 
Canhotas fraternas, 
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