
 

 

 

De: Chefe Nacional Adjunto  

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: ENCA – Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento 

Circular: 19-3-CNA  

Data: 27-06-2019 

 

 

 
Caras e Caros Chefes de Agrupamento, 
 
O CNE tem vivido ao longo do último ano e meio diversos encontros regionais 
de Chefes de Agrupamento, um pouco por todo o país. Outros, ainda nos 
próximos meses, viverão a mesma dinâmica nas suas regiões. 
 
Quisemos REUNIR, PARTILHAR e CONSTRUIR juntos o caminho para o Encontro 
Nacional de Chefes de Agrupamento. 
 
É, por isso, com redobrada alegria que vos convido para o nosso Encontro 
Nacional de Chefes de Agrupamento: 
 
Quando? 
Nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2019; 
Onde? 
No Colégio Diocesano Nª Srª da Anunciação - Calvão – Vagos, Região de Aveiro 
Quem pode participar? 

No máximo 2 participantes por cada agrupamento. 
Idealmente o Chefe de Agrupamento e/ou o Chefe de Agrupamento Adjunto. 
Mas pode outro dirigente representar o agrupamento em caso de necessidade. 
Como podemos inscrever-nos? 
Via SIIE na atividade 00000040 - Encontro Nacional de Chefes de 
Agrupamento. 
A inscrição é validada com o pagamento (via referência multibanco). 
  
E que modalidades de inscrição temos? 
Todas as inscrições são individuais. Os agrupamentos que inscrevem 2 pessoas 
devem realizar 2 inscrições. 
 



 

 

 

 
Existem 2 fases de inscrição e pagamento: 
FASE 1: 
De 1 de julho a 30 de setembro – Inscrição por pessoa - € 20,00 
FASE 2: 
De 1 a 21 de outubro – inscrição por pessoa - € 25,00 
 
 
Outras informações logísticas: 
 
Todos os participantes são convidados a trazer as suas tendas e acampar no 
Acampamento que teremos preparado, e onde disponibilizamos para além do 
espaço casas de banho e chuveiros. Todos os participantes que pretendam 
outra forma de alojamento devem autonomamente, providenciar essa 
solução. 
 

Todas as refeições são providenciadas pela organização, com exceção da Ceia 
Regional que realizaremos no sábado à noite e sobre a qual, posteriormente, 
enviaremos mais informação. 
 
Contamos contigo e esperamos poder ter o teu agrupamento representado 
neste momento que é um espaço que procurará ser um ponto de encontro 
entre todos, reunindo, partilhando e construindo o nosso CNE, mas também 
um ponto de partida, rumo ao centenário que celebraremos todos em 2023. 
 
Qualquer dúvida pode ser enviada para: enca@escutismo.pt 
 
 
Um abraço amigo, 
 

 
Joaquim Castro Freitas 
Chefe Nacional Adjunto 
 



Inscrições ENCA (no SIIE) 

A inscrição individual (para o ENCA) é feita dentro da ficha do Chefe de 
Agrupamento e Adjunto (ou Dirigente representante), no separador Inscrição 

em Atividades. Filtram a atividade 00000040 - ENCA – Encontro Nacional de Chefes 

de Agrupamento), confirmam os dados do elemento (nomeadamente telemóvel e 
email) e procedem à inscrição. Quando carregarem no botão Finalizar 
Inscrição, a inscrição fica completa e o estado da inscrição aparece entregue e 
deixa de estar pendente. Depois de carregarem no botão Finalizar Inscrição 
não conseguem voltar a mexer na inscrição. 
 
 
 

 
 

Passo a passo: 

Entrar no separador Elementos  

Entrar na ficha do Dirigente a inscrever. 

Selecionar o separador Inscrição Ativ. 

 

Nos filtros colocar a atividade 00000040: 

Clicar em cima da atividade (na linha azul) para entrar 

 

Ler com atenção os dados da atividade antes de prosseguir 

Verificar os dados pessoais do elemento (nomeadamente os contactos) e clicar em seguinte 

 

 



Avançar até ao separador Finalizar 

 

Verificar os dados e carregar no botão Finalizar Inscrição 

 

E estado da inscrição (no canto superior direito) passa de Pendente  

 

a Entregue: 

 

 

Nota: Esta atividade tem pagamento por referência multibanco, quando carregarem no 

botão finalizar a referência de pagamento é automaticamente enviada para o endereço de 

correio electrónico que o Dirigente inscrito tem na sua ficha. 

 

 

 


