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Caros(as) Chefes de Unidade, 
 
Vimos por este meio, divulgar o UNO – Encontro Nacional de Chefes de Unidade, previsto 
para este ano escutista.  
O nome UNO encerra em si múltiplos significados, porém o mais importante é que sejamos 
um só na educação dos nossos jovens nas nossas UNIdades, criando redes e ligando-nos 
uns aos outros nos desafios que nos são colocados, como educadores de jovens de 
gerações que estão em permanente mudança. Apesar de todas as diferentes realidades 
onde nos inserimos, para um melhor Escutismo, é importante que trabalhemos em conjunto 
para a aplicação do Método Escutista. 
 
O UNO tem como principais finalidades: 
 
 

 Pensar os desafios da educação hoje e encontrar caminhos no CNE; 
 Uniformizar a aplicação do Método Escutista nas Unidades; 
 Dar a conhecer as alterações e ajustes efetuados à aplicação do Método Escutista; 
 Dar a conhecer ferramentas de aplicação do Método Escutista; 
 Partilhar problemas, soluções e boas práticas entre os participantes. 

 
UNO - vem jogar connosco! 
 
Quando? 
 
Nos dias 19 e 20 de novembro. 
 
Onde? 
 
No Colégio Diocesano Nª Srª da Apresentação - Calvão, Vagos, Região de Aveiro. 
 
Quem pode participar? 
 
No máximo 4 pessoas por Agrupamento. 
Idealmente, os Chefes de Unidade dos Agrupamentos, ou alguém por eles indicado. 
As inscrições encerram quando forem atingidos os 1500 participantes. 



 

 

 
Inscrições 
 
As inscrições serão realizadas via SIIE, na ficha individual dos Dirigentes, na atividade 
00000113 – UNO – Encontro Nacional de Chefes de Unidade. 
A inscrição é validada com o pagamento de 25€ por pessoa (via referência multibanco). 
As inscrições são individuais. Os Agrupamentos que inscrevem 4 pessoas, devem realizar 
4 inscrições. 
O prazo limite de inscrição é 23 de outubro de 2022. 
 
Outras informações logísticas 
 
Todos os participantes são convidados a trazer as suas tendas e acampar no local de 
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. 
 
Porque o importante são os jovens que nos são confiados, acreditamos que é um desafio 
constante estarmos preparados para dar resposta aos seus anseios, preocupações e 
sonhos. Desta forma, esperamos que aceitem o desafio de ser UNO e virem jogar! 
 
Qualquer dúvida pode ser enviada para: uno@escutismo.pt. 
 

Canhota amiga, 
 

 
 
Raquel Kritinas 
Secretária Nacional Pedagógica 
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