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Irmãos Escutas, 

 

Este ano escutista, segundo o novo Sistema de Formação dos Dirigentes, estamos a 

iniciar o Percurso Inicial de Formação que constitui a formação básica e necessária à investidura 

como Dirigente do Corpo Nacional de Escutas. 

Este Percurso destina-se a todos os adultos que, por vontade própria e a convite de um 

Agrupamento, se constituem como Candidatos a Dirigentes, podendo ter, ou não, um percurso 

educativo anterior. Os Candidatos que são do recrutamento interno do Agrupamento 

(Caminheiros) são Noviços a Dirigentes. Os Candidatos que são do recrutamento externo (outros 

adultos com ou sem percurso educativo) são Aspirantes a Dirigentes. 

No próximo dia 2 de novembro de 2014, irá realizar-se na Sede da Junta Regional, em 

Santarém, o 1ºEncontro Inicial para os Candidatos a Dirigentes (Aspirantes e Noviços), seguindo 

em anexo a ficha de inscrição. 

O EI (Encontro Inicial) constitui um momento de frequência obrigatória, prévio ao 

Percurso Inicial de Formação e, portanto, ao início de funções na Equipa de Animação de uma 

Unidade. Como estamos num período de transição e implementação deste novo Sistema de 

Formação, temos de adaptar-nos à realidade local e, assim sendo, os Candidatos que fizeram 

o CI no ano escutista 2013-2014, necessitam de fazer a inscrição para o EI, mas apenas terão 

de permanecer na formação inicial sobre o Sistema de Formação para se poderem integrar e 

inteirar do Percurso Inicial que terão de fazer. 

 

Horário: Início às 9h e términus 18h. 

 

Diretora do Percurso Inicial 

Chefes de Agrupamento, Candidatos a Dirigentes (Aspirantes e Noviços) 

Inscrições EI – Encontro Inicial 

Santarém, 24 de outubro de 2014 SRA.4.14 Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 
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Destinatários:  

 Todos os adultos que, por vontade própria e a convite de um Agrupamento, se 

constituem como Candidatos a Dirigentes, podendo ter, ou não, um percurso 

educativo anterior. 

 Candidatos de recrutamento interno do Agrupamento (Caminheiros). 

 Candidatos de recrutamento externo (outros adultos com ou sem percurso 

educativo). 

 Candidatos a Dirigente que tenham frequentado o CI, em 2013-2014. 

 

Perfil do Candidato: 

 Idade mínima 20 anos (até 1 de setembro); 

 Ter boa saúde, disponibilidade e o tempo suficiente para assumir e concretizar com 

eficiência e eficácia as responsabilidades que lhe serão confiadas; 

 Não sofrer de deficiência mental, nem de doença mental incapacitante do 

estabelecimento de uma relação educativa ou da assunção plena de 

responsabilidades;  

 Possuir a escolaridade obrigatória exigida ao tempo em que frequentou o sistema de 

ensino oficial; 

 Conhecer a Lei do Escuta e os Princípios do Corpo Nacional de Escutas; 

 Conhecer a Missão do Escutismo; 

 Conhecer a Proposta Educativa do Corpo Nacional de Escutas. 

 Ter bom comportamento moral e cívico; 

 Professar e praticar a fé católica, dando dela testemunho coerente; 

 Cumprir os Estatutos e Regulamentos do CNE; 

 Velar pela sua própria formação e desenvolvimento pessoal; 

 Mostrar respeito pela natureza e gosto pela vida ao ar livre; 

 Dar testemunho de serviço desinteressado; 

 Esforçar-se por ser exemplo e modelo de vida; 

 Identificar-se com a Proposta Educativa do CNE; 

 Estar comprometido com a atualização contínua dos conhecimentos, competências 

e atitudes necessárias ao desempenho da sua missão no Corpo Nacional de 

Escutas; 

 Demonstrar uma atitude intelectual construtiva e criativa. 



 

Associação Educativa de Juventude fundada em 1923 – Instituição de Utilidade Pública – Associação de Defesa do Ambiente – Membro: Fundador da Organização Mundial do 

Movimento Escutista, da Conferência Internacional Católica do Escutismo, da Federação Escutista de Portugal, do Conselho Nacional de Juventude, do Conselho Geral da UNESCO, do 

Conselho Nacional de Movimentos de Obras do Apostolado dos Leigos e do Movimento Tabaco ou Saúde – Ordem de Mérito – Medalha de Bons Serviços Desportivos – Medalha do 

Tiradentes da UEB – União dos Escoteiros do Brasil – Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique – Pessoa Colectiva nº 500 972 052 

 

A aferição do perfil do Candidato a Dirigente realiza-se antes e durante o processo de 

convite, sendo, em última instância, da responsabilidade do Chefe de Agrupamento, que 

protagoniza esse mesmo convite. A Direção do Agrupamento e o Assistente devem ter 

conhecimento do convite. 

 
Data de Inscrição: até 28 de outubro de 2014 

 

Custo de inscrição: 4 € (quatro euros) inclui o almoço. 

 

Pagamento: Antes do dia do EI, devem fazer a transferência do valor a pagar pelas 

inscrições para a conta da Caixa Geral de Depósitos com o NIB 0035 0726 00037907630 

10 e enviar o comprovativo. 

 

Tutores: Os Tutores que ainda não fizeram a Formação de Tutores devem fazê-la no dia 

2 de novembro e para isso também devem fazer a sua inscrição. 

 

Devem preencher a Ficha de Inscrição (em anexo) e enviar para o email: 

geral@santarem.cne-escutismo.pt  

 

Contamos com a vossa presença!  

 

Sem outro assunto de momento, subscrevemo-nos com as melhores saudações 

escutistas. 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Lurdes Gameiro 

Diretora do Percurso Inicial 

geral@santarem.cne-escutismo.pt 
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