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   Aos Agrupamentos do Núcleo do Oeste 
 

 
Assunto: Formação Especifica SIIE 
 

 
N. Ref: 26/201 8     Data:     11/10/2018 
 
 
Caros Irmãos Escutas, 
 
Informamos que a formação especifica – SIIE, irá realizar-se no próximo dia 28 Outubro. Esta 
actividade destina-se a todos os animadores. O limite de participantes é de 32, sendo que se 
o número de inscrições for superior será dada prioridade aos animadores que desempenhem 
funções de secretário ou tesoureiro.  
 
A formação irá decorrer no CEO – Centro Escutista do Oeste. O Check in será pelas 8h30 e o 
inicio da formação às 9h. O horário previsto para terminar será pelas 17h30. Cada formando 
deverá trazer o seu computador e o almoço para partilhar 
A inscrição na formação não terá qualquer custo aos participantes e deverá ser feita no SIIE até 
dia 21 Outubro na actividade N12050006 - ”SIIE – Formação Especifica”. 
 
A estrutura da formação assenta fundamentalmente nos seguintes pontos: 
 

 ELEMENTOS 
•  Apresentação dos separadores menos utilizados e suas mais valias 
•  MAFs 
•  Menu da esquerda (Edições rápidas e Listagens) 
•  Movimento dos associados não Dirigentes 
  
AGRUPAMENTO 
•  Dados gerais  
•  Censos 
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•  Estatísticas 
•  Seguros CNE 
  
SECÇÕES  
•  Dados da secção  
•  Ano Escutista 
•  Equipas de Animação  
•  Bandos, Patrulhas, Equipas e Tribos e funções dos elementos 
   
INSCRIÇÕES EM ATIVIDADES VIA SIIE  
•  Inscrições Provisórias  
•  Nominais  
•  Inscrições Definitivas 
•  Nominais 
•  Detalhadas  
•  Elementos 
•  Elementos + Construção equipas 
 
Com as melhores saudações escutistas, 
 

 
 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 
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