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Para: JJRR, JJNN, Centros e Campos Escutistas, Agrupamentos
Assunto: Home Hospitality – Projetos de acolhimento a estrangeiros
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Data: 18/04/2022
Caros irmãos escutas,
Na sequência da realização do XXIV ACANAC, a Secretaria Internacional está a promover a realização
de experiências de Home Hospitality (HoHo) em Portugal. Apresentando-se como uma excelente
oportunidade de interação entre escuteiros portugueses e de outros países, lançamos o apelo à
manifestação de disponibilidade para aderir a esta iniciativa.
Os grupos (juntas regionais, juntas de núcleo, interlocutores internacionais, responsáveis de
parques e campos escutistas e agrupamentos) serão alvo de seleção e apoio, por parte desta
secretaria, na construção do projeto de acolhimento.
Home Hospitality – o que é?
Um tipo de atividade internacional em que escuteiros de um país diferente são acolhidos por
escuteiros locais e, em que durante alguns dias, interagem e experienciam a vida quotidiana do país
de acolhimento, além de poderem fazer outras actividades organizadas.
Duração
O HoHo poderá acontecer na semana que antecede o ACANAC (3 a 5 dias antes) ou na semana
posterior ao ACANAC (3 a 5 dias depois).
Público-alvo
Dado que o ACANAC estará aberto à participação dos 6 aos 22 anos, poderemos ter participantes
dentro desta faixa etária. Abrindo, aqui, a hipótese de todo o agrupamento beneficiar desta
iniciativa, podendo estar os seus membros envolvidos em diferentes partes do programa.
Requisitos essenciais aos agrupamentos candidatos:
• Os locais de alojamento deverão ter as condições básicas para o acolhimento: sanitários,
duches, cozinha/material de cozinha para alimentação, espaço de dormida, acesso a telefone nas
imediações, entre outros.
• Capacidade de, durante a estadia, oferecer oportunidades de contacto com a cultura
portuguesa através do contacto directo com jovens portugueses, e de visita a locais de interesse da
área do agrupamento hospedeiro.

Envio de candidatura
• A manifestação de disponibilidade para participar neste programa de HoHo enquanto
grupo acolhedor deverá acontecer através do preenchimento do seguinte formulário:
https://bit.ly/34boiSK até 30 de abril.
Para pedidos de esclarecimentos ou mais informações devem utilizar o contacto:
hoho.internacional@acanac.pt
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