
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos escutas,  
  
 
Desde já as nossas saudações escutistas.  
 
A Secretaria Nacional de Ambiente e Sustentabilidade, através do seu Departamento Nacional de 
Proteção Civil e Segurança,  vai dinamizar o Encontro de Delegados da Proteção Civil 2018,  no 
próximo dia de 24 de fevereiro. 
  
O Encontro terá lugar em Fátima, no Centro Nacional Escutista, iniciando-se os trabalhos pelas 10h e 
terminando pelas 19h, podendo, todo e qualquer Delegado, ficar para o jantar e/ou pernoitar para 
Domingo (a seguir ao jantar reserva-se o tempo para convívio entre os participantes, com a 
habitual Ceia Regional, onde cada um é convidado a levar um elemento gastronómico da sua Região 
ou Núcleo). 
  
Este ano teremos a particularidade do Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança 
dinamizar em parceria com a American Heart Association, no dia 25 de Fevereiro, o Curso de Suporte 
Básico de Vida com DEA/DAE, com Certificação de Operacional em DAE. Esta formação está 
limitada a 12 inscrições, exclusivamente reservadas aos Delegados Regionais e de Núcleo.  
  
Tendo em consideração a limitação das vagas para o Curso de Suporte Básico de Vida/DAE , 
disponibilizamos 4 formatos de inscrição, a saber: 
  
Opção 1- Participação no Encontro de Delegados (apenas almoço de sábado incluído) = €7,00€; 
 
Opção 2- Participação no Encontro de Delegados c/Ceia Regional  
(almoço e jantar de sábado incluídos) = €14,00; 
 
Opção 3- Participação no Encontro c/pernoita para domingo  (almoço e jantar de sábado + pernoita)   
= €20,00; 
 
Opção 4- Participação no Encontro + Curso Suporte Básico de Vida/DAE  (Curso 
+  almoço e jantar de sábado + pernoita + pequeno almoço e almoço de domingo) = €70,00. 
 
Para as pernoitas devem levar saco cama. 
 
 

Data: 7 de fevereiro de 2018 

Assunto: Encontro de Delegados Regionais e de Núcleo de Proteção Civil e Segurança  

Para: Juntas Regionais e de Núcleo  

De: Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade – Departamento Nacional Proteção Civil e Segurança 

   Circular: 18-7-SNAS 
 
 



 

As inscrições devem ser feitas para o email pantunes@escutismo.pt indicando o Nome, NIN, 
Agrupamento, Região/Núcleo, e informar a opção escolhida. 
 
O pagamento da mesma deve ser feito para o IBAN PT50 003300000000690630405 e juntar o 
comprovativo de pagamento ao email da inscrição, só assim será efetivada. 
  
Nota: Reforçamos que as inscrições no Curso estão limitadas a 12 participantes  
  
Ficamos à vossa inteira disposição para qualquer esclarecimento que precisem e estamos,  
  
 
Sempre Alerta para Servir  

 

José Rodrigues 

 

Secretário Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade                                                                                 
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