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   Aos agrupamentos do Núcleo do Oeste 

     

 

 

Assunto: Encontro de Delegados do Ambiente 
 

 

N. Ref: 29/2019                                Data: 13/10/2019 

 

Caros Irmãos Escutas,  

 

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

agrupamento é fundamental no caminho que estamos a trilhar.  

Aos agrupamentos que ainda não nomearam um delegado informamos que o mesmo 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 segundo encontro a realizar dia 26 de 

outubro no Centro Escutista do Oeste, de acordo com o plano do Núcleo.  

 

As inscrições poderão ser efetuadas no SIIE até dia 23 de outubro na atividade N12050013. A 

inscrição deverá ser feita na ficha do elemento. 

 

Todos os participantes deverão levar almoço escutista completo e sustentável (não esquecer o 

número de embalagens, época e origem dos produtos). 
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Programa:  

09h00 - Check In 

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 – Acampamento Amigo do Ambiente 

15h00 - Encerramento  

 

Com as melhores saudações escutistas, 

 

 

 
 

Angela Máximo 

Coordenadora do Departamento de Ambiente do Oeste  

ambiente.oeste@escutismo.pt 
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