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Caros irmãos escutas,

Conforme divulgado em mensagem anterior, os Encontros de Preparação Internacional
(EPI´s) pretendem apoiar Caminheiros/Companheiros, Candidatos a Dirigentes e Dirigentes na
concretização de projetos internacionais. Em cada projeto deverá haver um elemento que tenha
participado num EPI. Em anexo enviamos as propostas de EPI´s a nível das várias regiões. Por lapso
e pelo facto da data inicialmente proposta coincidir com sábado santo (15 de Abril), a JRC articulou
com a equipa internacional da Junta Central a alteração da data para o dia 22 de ABRIL (sábado).
Para quem está a preparar atividades internacionais é essencial a frequência de um dos elementos
do contingente nestes encontros. Poderão participar no encontro na região, ou se for mais oportuno
por questão de agendamento, um encontro que aconteça noutra região.

O incentivo à participação e realização de atividades internacionais é determinante para o
crescimento de cada escuteiro. O sucesso destas depende de um projeto e planeamento
adequados. Os EPI´s são um instrumento fundamental para o cumprimento destes objetivos.
O CNE tem regulamentadas as diretrizes internacionais que contemplam os procedimentos a
ter em conta para realizar uma atividade escutista internacional (Ato normativo do CNE, parte
integrante do Anexo 1 do Regulamento Geral).
Estes procedimentos são importantes por duas razões fundamentais:
- Segurança de todos os associados (porque uma atividade escutista internacional acarreta
sempre mais riscos e variáveis do que uma atividade em território nacional)
- Intencionalidade e enriquecimento pedagógico (para que se conheçam e sejam
acompanhados todos os projetos que saem do país, e para que os agrupamentos possam aprender
uns com os outros).

Alerto à atenção de todos para as normas e regulamentos que podem consultar em
http://www.internacional.cneescutismo.pt/actescutistasinternacionais/comofazerumaaei/tabid/2363/default.aspx.
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As inscrições para os EPI´s já estão abertas. Podem consultar em
www.internacional.cne-escutismo.pt

Desejo de boas atividades escutistas internacionais para todos.
CanhoYas

Ricardo Dias
Secretário Regional do Programa Educativo

