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ENCONT RO REGIONAL DE  GUIAS 2021  
0 1  d e  m a i o  d e  2 0 2 1  

 

1.DEFINIÇÃO DA ATIVIDADE 

Num ano diferente do habitual e num enquadramento especial do escutismo iremos realizar o Encontro 

Regional de Guias dos Exploradores via ZOOM onde serão discutidas soluções para o cumprimento do 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a meta a atingir em 2030. 
 

2.DATA 

01 de maio de 2021, das 09h30 às 11h30 
 

3.LOCAL 

O local onde os guias de patrulha irão participar  é definido pelas equipas de animação sendo que é 

necessário que cada guia tenha acesso individual a um dispositivo com internet porque no decorrer da 

atividade cada guia irá trabalhar individualmente. 
 

4.DIRIGENTES RESPONSÁVEIS PELA ATIVIDADE DA IIª SECÇÃO: 

• David Fernandes 

• David Frutuoso 

• Francisca Lomba 

• Martinho Baganha 

• Sónia Prego 
 

5.PARTICIPANTES 

• Guias das patrulhas 

• Máximo de 2 dirigentes por agrupamento (estarão presentes na atividade apenas como 

observadores, não podendo interferir no decorrer da mesma) 
 

6.OBJETIVOS DA ATIVIDADE 

• Difundir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

• Traçar ações concretas que levem ao cumprimento desses ODS; 

• Pensar e debater a temática da Sustentabilidade Ambiental; 

• Propor oportunidades educativas que visem a educação/sustentabilidade ambiental; 
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• Envolver a associação na consecução da agenda 2030 da ONU; 

• Definir caminhos na melhoria do envolvimento do Escutismo quanto à Sustentabilidade 

Ambiental. 
 

7.CONTEÚDOS DA ATIVIDADE 

Pedimos a todos os participantes na atividade que sejam pontuais na entrada na sala de reunião. Os dados 

de acesso à sala serão enviados por email para os dirigentes inscritos que devem fornecer os dados de 

acesso aos guias de patrulha. Como foi referido anteriormente, cada guia deve estar num dispositivo 

individual de forma a poder entrar participar na atividade separado dos outros guias da secção. 

Na inscrição é pedido que seja indicado para cada guia a ordem de preferência nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável que vão estar em discussão. Essa ordenação colocará os guias nas salas de 

debate no decorrer da atividade, daí ser da máxima importância que a ordenação de prioridades seja feita 

com coerência. 

Os dirigentes indicarão no dia da atividade que sala de debate querem acompanhar, não podendo 

interferir no trabalho que esteja a ser realizado em casa sala de debate nem na sala comum. 

É conveniente que os guias estejam preparados para o debate que vai ser realizado, sabendo o que são 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustenttável e tendo ideias de resposta à pergunta “Como Pode o CNE 

contribuir na sua sociedade para concretizar e/ou viabilizar os OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (ODS)”. 

Quando maior for a preparação e discussão prévia nas secções e no agrupamento, mais rico será o debate 

no ERGUIAS e melhores serão as conclusões levadas ao Encontro Nacional. 

Pedimos que reflitam com os guias a possibilidade deles se candidatarem a serem os representantes da 

região no Encontro Nacional no dia 15 de maio.  Se a ideia de candidatura já for definida é mais fácil depois 

na hora a decisão. 

Quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que irão ser abordados e que nós pedimos uma 

reflexão prévia nas respetivas secções são: 
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Pedimos o máximo de colaboração dos dirigentes na preparação prévia dos elementos e no próprio dia 

da atividade na ajuda das ligações porque o controlo da atividade via ZOOM é um grande desafio. 
 

 

8.OUTRAS INFORMAÇÕES 

• Dúvidas / Esclarecimentos: 

o exploradores.vianadocastelo@escutismo.pt 

o 925 805 053 (David Fernandes) 


