
 

De: Secretaria Internacional 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Portuguese Work Party 2019 – Open-Call 

Circular: 19-08-SI 

 
 
Caros irmãos escutas, 
 
Irá decorrer, de 20 a 29 de setembro de 2019, a 8ª edição da Portuguese Work Party (PWP).  
 
Esta é uma atividade promovida pela Secretaria Internacional que acontece no Kandersteg 
International Scout Center (KISC) e que pretende proporcionar a 
caminheiros/companheiros/aeronautas, candidatos a dirigente e dirigentes do CNE a 
oportunidade de fazer serviço e de contribuir para a manutenção do centro escutista mundial, 
mantendo vivo o sonho de B-P, bem como vivendo algumas atividades proporcionadas pelo 
KISC. 
 
O custo de participação será de 300€. 
 
Existem 13 vagas disponíveis para integrar esta edição da PWP.  
Todos os caminheiros/companheiros/aeronautas, candidatos a dirigente ou dirigentes com 
espírito de serviço que quiserem integrar uma atividade internacional no KISC, contribuindo para 
o mini-jamboree permanente, e dando a conhecer o escutismo português aos outros, poderão 
candidatar-se.  
 
Para isso deverão: 
 

 Preencher a ficha de candidatura; 
 

 Enviar uma carta de motivação ou vídeo de motivação (com duração máxima de 3 
minutos), que deve incluir pelo menos: 
- Porque quero participar na PWP; 
- Porque devo ser eu o/a escolhido/a; 
- De que forma esta experiência vai contribuir para o meu futuro. 

 

 Enviar uma carta que ateste o conhecimento da candidatura por parte do Chefe de 
Agrupamento. 

 
Na ficha de candidatura são disponibilizados espaços próprios para a colocação dos links de 
acesso à carta de motivação e à carta de conhecimento por parte do Chefe de Agrupamento. 
Atenção: os links deverão permitir o acesso público para que seja possível a sua consulta. 
 
Conforme o regulamento, deve ser enviada a candidatura no prazo máximo de 3 semanas, ou 
seja, até ao dia 17 de junho de 2019. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGn3kY_SK1yB2vH-GPEGL7epxN853n9kfCz3CdAJEXz-iX8Q/viewform


 

No caso da não apresentação de todos os elementos necessários à candidatura, esta implicará 
a respectiva exclusão no processo de seleção. 
 
O regulamento pode ser consultado aqui e poderão ser colocadas questões por e-mail para 
pwp@escutismo.pt. 

 

 

Canhota, 

 

 

 

 

Ricardo Matos 

Secretário Internacional 

 

https://www.escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/2266031f-abb1-41ce-bb3d-eca8abd64569
mailto:pwp@escutismo.pt

