
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Introdução 

 

O Mercado Internacional é uma iniciativa da Secretaria Internacional, que ao longo das várias edições se tem 

tornado numa atividade de referência. Pretende-se criar um ponto de encontro entre escuteiros e não escuteiros, 

 para que de forma dinâmica se partilhem experiências já vividas ou possíveis aventuras futuras. Do local 

começa-se a construir uma rede de contactos que nos leva para o global, onde os jovens são desafiados a 

saborearem este mundo tão divergente mas que é comum a todos nós. Assim, conseguimos confrontá-los com a 

vertente internacional do escutismo, dando lugar à consciencialização de que pertencemos a um movimento 

mundial.  

 

Imaginário 

O mundo é composto por inúmeras oportunidades de destino. E tu tens a oportunidade de  decidir onde e 

quando embarcar, o que descobrir, que expedição viver.  Sabendo que existem comboios que passam uma só 

vez e nunca mais voltam, vais ficar de fora nesta viagem?   

 

Informação 
 
Onde | Região de Viana do Castelo. 
 
Quando | 28 e 29 de Outubro, com possibilidade de pernoitar a 27. 
 
Destinatários | Lobitos, Exploradores/Moços, Pioneiros/Marinheiros, Caminheiros/Companheiros, Candidatos a 
Dirigente e Dirigentes.  
 
Inscrições | Através do SIIE até dia 8 de outubro. Para tal deverá entrar dentro da ficha do Elemento, selecionar o 
separador "Inscrição Act." e a Atividade – 00000006 Mercado Internacional. Sabendo que a inscrição só estará 
válida após o pagamento. As instruções para pagamento constam no formulário do SIIE. 

 
 
 
 
 
 

Data: 25 de agosto de 2017 

Assunto: Mercado Internacional 2017 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

De: Secretário Internacional – Ricardo Matos 

 Circular: 17-1-043      



 

 
Pagamento | 8€ por elemento, através de transferência bancária. O comprovativo de transferência deve ser 
enviado posteriormente por email para mercadointernacional@escutismo.pt. Pode ser feita uma transferência 
única por agrupamento caso haja mais do que um elemento inscrito. 
 
Preparação | Será necessário levar pequeno-almoço e almoço volante para sábado. Após as inscrições irá ser 
enviada uma newsletter a fim de preparar os participantes da melhor maneira.  
 
Outras informações | Contactar a equipa internacional através do endereço de email 
mercadointernacional@escutismo.pt  
 

 

Secretário Internacional 
Ricardo Matos 
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