
 

 

Corpo Nacional de Escutas – Junta de Núcleo de Guimarães 

Rua Marcha Gualteriana, 666 cave – 4810-264 Guimarães 

Contacto: 961 578 635 – Fax: 253 511 048  

E-mail: geral.guimaraes@escutismo.pt 

 

 

 

 
De: Chefe de Núcleo Adjunto, Sérgio Lemos 

Para: Chefes de Agrupamento 

Assunto: Encontro Tutores 

Data: 05 novembro 2019 

Ofício: 54JNG2019 

 

Caros Chefes de Agrupamento, 

 

De acordo com o plano anual da Junta de Núcleo, o 3º Encontro de Tutores Locais 2019 

(ETL3/2019), irá decorrer na Sede da Junta de Núcleo de Guimarães, no dia 14 de novembro das 21h30 às 

23h15. 

Nota importantes: 

 

- Este encontro destina-se idealmente aos tutores que já participaram ou entretanto participem até 

à data deste encontro, no Encontro Inicial de Tutores (com validade de 3 anos) e que tenham dúvidas que 

precisem de ser esclarecidas. Caso o tutor ainda não tenha participado no Encontro Inicial de tutores e 

precisa de esclarecimentos para poder iniciar o processo de tutoria do seu candidato(s), pode e deve 

comparecer neste encontro. 

 

- Este Encontro de Tutores locais é um momento de enriquecimento através da partilha de 

experiências, esclarecimento de dúvidas, pelo que solicitamos que os tutores levem as suas dúvidas e o 

documento do PDPE (Plano de Desenvolvimento Pessoal Escutista) ou do PFE (Plano de Formação 

Específico) dependo da etapa em que o teu(s) tutorando(s) se encontra(m). 

 

- Por favor, passa esta informação ao/aos tutor/res do teu agrupamento que tenham candidatos a 

dirigentes atualmente em processo formativo. 

 

- Para este encontro não é necessário uniforme. 
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- Inscrição: Para os tutores participarem neste encontro, pedimos que se inscrevam através deste 

link: https://goo.gl/forms/6TLSYBOPmKgsuEjd2 até ao dia 12 de novembro. 

Em caso de alguma dúvida, não hesites em contactar. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Sempre Alerta Para Servir, 

Sérgio Lemos 

Chefe de Núcleo Adjunto 

adjunto.guimaraes@escutismo.pt 
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