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   Aos 
    Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: Encontro de Delegados do Ambiente 
 

 

N. Ref: 28/2018     Data: 16/10/2018 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Com a criação do Departamento de Ambiente do Núcleo do Oeste a nomeação de um delegado por 

agrupamento será fundamental neste caminho que queremos trilhar. 

 

O delegado deve ser obrigatoriamente Caminheiro/Companheiro, Candidato a Dirigente ou Dirigente, tendo 

como funções: 

• Ser um interlocutor entre o Departamento do Ambiente do Oeste e o agrupamento 

• Promover dentro do agrupamento boas práticas ambientais garantindo que as atividades de 

agrupamento não prejudicam o meio ambiente 

• Enriquecer as atividades de agrupamento com dinâmicas e jogos que transmitam conhecimento 

ambiental 

 

Vimos também convocar os delegados nomeados para um primeiro encontro a realizar dia 3 de novembro, 

de acordo com o plano do Núcleo. 

 Os objetivos do encontro serão: 

• Conhecer o departamento de ambiente  

• Receber algumas indicações de procedimentos ambientais pretendidos no Núcleo do Oeste  

• Esclarecer dúvidas relativamente ao projeto árvore  

• Levar algum material pedagógico ambiental para o agrupamento 

 

A inscrição para o encontro deverá ser realizada através do link: 

mailto:geral.oeste@escutismo.pt
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https://goo.gl/forms/GTTRuGwsI3ljCLJi1 até dia 28 de Outubro. 

 

Material necessário: 

• Almoço escutista e sustentável 

 

Programa:  

09h00 - apresentação  

09h30 - instruções aos delegados  

10h00 - coffe break  

10h30 - dinâmicas/jogos ambientais (para recriarem no agrupamento) 12h30 - partilha de ideias (mostrar 

almoço escutista e sustentável que cada um trouxe)  

13h00 - almoço 

14h00 - encerramento 

 

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 
 

Angela Máximo 

Coordenadora do Departamento de Ambiente do Oeste  

ambiente.oeste@escutismo.pt 
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