
 

De: Secretaria Nacional Pedagógica 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Open call “Agora 2023” 

Circular: 05-SNP-2023 

Data: 15/02/2023 

Caros Irmãos escutas, 

 

A Secretaria Nacional Pedagógica lançou o concurso dirigido a 

Caminheiros/Companheiros/Aeronautas interessados em participar nesta atividade Europeia sob 

o desafio “És Caminheiro/Companheiro/Aeronauta? Gostarias de representar o CNE e de te 

envolver (ainda) mais? E Agora?". 

A edição 2023 do “Agora” realiza-se de 12 a 16 de abril no nosso país, em Fátima… 

Como em anos anteriores, a Equipa Nacional Pedagógica da IV Secção procura dois 

Caminheiros/Companheiros/Aeronautas interessados neste projeto de jovens escuteiros 

europeus interessados em fazer diferente. 

Aceitas este desafio? Podes ver toda a informação em https://agora.rovernet.eu/  

 

Para te candidatares só tens de enviar um vídeo de motivação (máximo 5 min), em inglês, onde 

te vais apresentar e terás de responder às seguintes questões: 

1 - My main quality is... 

2 - My main fault is... 

3 - Why do you have to choose me to represent the Portuguese rovers in Agora 2023? 

4 - I’m proud to be a rover because... 

 

Pedimos-te te igualmente que exponhas um projeto em que te envolveste enquanto 

Caminheiro/Companheiro/Aeronauta do CNE, que envies uma carta de recomendação do teu 

Chefe de Clã/Comunidade/Esquadrão e, por fim, terás de preencher este formulário aqui. 

Os vídeos e as cartas de recomendação devem ser enviados para enpiv@escutismo.pt, até ao 

dia 08 de março de 2023, data até à qual deverás também preencher o formulário.  

Todas as despesas de participação na atividade serão da responsabilidade da Secretaria 

Nacional Pedagógica, à qual se reserva o direito de escolher a composição final dos dois 

participantes portugueses. 

Após a seleção dos candidatos será dado conhecimento às respetivas Juntas Regionais e de 

Núcleo. 

 

https://agora.rovernet.eu/
https://forms.gle/CG6bMxBy6AeMKaP56
file:///C:/Users/tapolinario/Downloads/Templates%20Circulares/SNP/enpiv@escutismo.pt


 

Gratos pela melhor divulgação que possam à mesma emprestar, despedimo-nos com as nossas 

melhores saudações escutistas. 

 

Sempre Alerta para Servir, 

Canhota amiga, 

 

Raquel Kritinas 

Secretária Nacional Pedagógica 


