
 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Este ano escutista, e conforme Plano de Formação aprovado em Conselho Regional 

(24.julho.2018), iremos realizar o 10º Encontro Inicial (EI) que tem por finalidade apresentar a 

missão do Adulto no Escutismo aos potenciais Candidatos a Dirigente convidados e enviados 

pelos Agrupamentos, e assim propiciar as condições para um discernimento pessoal mais 

consciente. 

O Percurso Inicial de Formação destina-se a todos os adultos que, por vontade 

própria e a convite de um Agrupamento, se constituem como Candidatos a Dirigente, podendo 

ter, ou não, um percurso educativo anterior. Os Candidatos que são do recrutamento interno 

do Agrupamento (Caminheiros) são Noviços a Dirigente. Os Candidatos que são do 

recrutamento externo (outros adultos com ou sem percurso educativo) são Aspirantes a 

Dirigente. 

No próximo dia 7 de outubro de 2018, irá realizar-se IPT (Instituto Politécnico de 

Tomar), em Tomar, o Encontro Inicial para os Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços), 

devendo preencher a Ficha de Inscrição através do Formulário online. 

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.  

 
Horário: Início às 9h e términus 18h. 

 

  

Secretário Regional para os Adultos 

Chefes de Agrupamentos, Tutores e Candidatos a Dirigente (Aspirantes e Noviços) 

Inscrições 10º Encontro Inicial 

Santarém, 28 de setembro de 2018 014-2018-SRA Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Data: 

Assunto: 

Para: 

De: 

Circular: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedWnMTBr5nKKtbbDf40R3uH-PyOxv2_ZvNT7JTyXbkoGGd6Q/viewform


 

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). 

 

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 

 

  



 

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 4 de outubro de 2018 

 

Custo de inscrição: 5 € (cinco euros) inclui o almoço. 

 

Nº Mínimo de Inscrições: 10 participantes 

 

Nº Máximo de Inscrições: 50 participantes 

 

Pagamento: O pagamento deverá ser efetuado para a Conta da Caixa de Crédito Agrícola 

com o IBAN PT50 0045 5441 40066605335 11 e enviar o comprovativo através de correio 

eletrónico para geral.santarem@escutismo.pt . 

 

Tutores e Chefes de Agrupamento: Os Tutores Locais e Chefes de Agrupamento que 

ainda não fizeram a Formação devem fazê-la e decorrerá no mesmo dia, 7 de outubro de 

2018. Devem inscrever-se através do Formulário online de Chefes de Agrupamento e 

Tutores. 

 

Parecer do Chefe de Agrupamento e do Assistente: Devem entregar no dia da 

formação o Parecer do Chefe de Agrupamento e do Assistente (anexo). 

 

Registo Criminal: Até à data do EI todos os Candidatos a Dirigente (Noviços e 

Aspirantes) têm de entregar o Registo Criminal, exceto os que já o entregaram para este 

ano escutista 2018/2019. 

 

Alguma dúvida ou questão estamos ao dispor. 

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

escutistas. 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Tiago Marques 

Secretário Regional para os Adultos 

mailto:geral.santarem@escutismo.pt
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6TV1sQFKSYspdNcKhjer8g9lhlNOlfnXG0hpNIWPBff1wnA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6TV1sQFKSYspdNcKhjer8g9lhlNOlfnXG0hpNIWPBff1wnA/viewform

