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Preâmbulo
O ano de 2021 é ainda marcado pela pandemia, o que acarreta ainda uma grande dose 
de incerteza e consequentes condicionantes. Tendo em conta este cenário a ENFIM 
elaborou um calendário de formação marcado por uma aposta na  formação on-line, 
nomeadamente pela continuação dos Cursos Preliminares de Formação (CPF) em 
formato de ensino a distância síncrono. De igual modo, o Curso de Instrutores de 
Formação, a porta de entrada dos Formadores na ENFIM, irá funcionar este ano num 
formato online síncrono.

Na linha do trabalho desenvolvido no ano anterior, já que durante o ano de 2020 a 
ENFIM finalizou o processo de revisão dos esquemas de formação, irá realizar-se 
este ano o processo de revisão e implementação dos cursos de formação da Insígnia 
de Madeira.

O Esquema de Formação de Dirigentes, quer de Divisão quer de Responsável de 
Adultos, mantém uma estrutura dividida em duas Etapas. A primeira Etapa, que é 
comum, é a Etapa Informativa e a segunda Etapa é específica. As Etapas específicas 
de Dirigente de Divisão e de Responsável de Adultos, são as necessárias para dar 
competências para o desempenho das respectivas funções.

Na Etapa Informativa, o CPF é substituído pelo  Curso Informativo (CI), sendo este 
composto por uma componente assíncrona, realizada em formato de e-learning e 
assíncrona, e uma componente presencial. Devido à importância do reforço da 
componente presencial e às incertezas associadas à realização de atividades 
presenciais, a primeira versão do CI está prevista realizar-se em janeiro de 2022.

As Etapas específicas de Dirigente de Divisão e de Responsável de Adultos foram 
reorganizadas ao nível da estrutura e dos conteúdos. Os Cursos das Etapas 
específicas passaram a ser organizados em blocos formativos, permitindo uma 
maior flexibilidade aos Dirigentes que queiram participar nestes cursos. Esta 
flexibilidade irá permitir uma maior facilidade na atualização da formação dos 
Dirigentes aquando da mudança de função.

A Escola continuará a aposta na formação continua dos Dirigentes através de várias 
iniciativas:

 • +formações, um programa de sessões regulares de formação temática, feitas
   online e acessíveis a todos os Dirigentes;

 • através da disponibilização contínua de conteúdos pelo canal de youtube da
   Escola e do site eFormação;

 • Cursos Monográficos em regime online;

 • para além da realização de formações à medida, quando solicitadas por alguma
   estrutura da Associação.

Neste ano, que antevemos de esperança, reforçamos a aposta numa formação de 
Dirigentes que contribua para tornar real a nossa missão, a missão da Associação 
dos Escoteiros de Portugal.



OS FORMADORES

Lista de formadores no ativo

Em 2021 a ENFIM conta com 25 formadores:

Diretor de Formação: Edite Monteiro 

Adjuntos de Diretor de Formação: Eva Pedro, João Madeira, José Abílio Matos, José Araújo, José Nunes.

Estagiários de Adjunto de Diretor de Formação: Ana Filipa Coito, António Feijó, João Silvestre, Lélio 
Amado, Luís Gabadinho, Sérgio Silveira, Sónia Rodrigues.

Instrutores de Formação: Ana Catarina Soares, Andréa Santos, António Rodrigues, Carlos Resendes, 
Carlos Teixeira, Catarina Neves, Ivete Mateus, João Mota, João Pedro Barbosa, Nuno Bem, Rafael Ferreira.

Estagiário de Instrutor de Formação: Luís Costa

Equipa Executiva: José Abílio Matos (coordenador), Carlos Resendes (secretário) e Sérgio Silveira 
(tesoureiro).



Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.

EIETAPA
INFORMATIVA

Decorrente da revisão do Esquema de Formação foram também revistos os cursos em cada Etapa de 
Formação. A Etapa Informativa é alcançada com  a conclusão, com sucesso, do Curso Informativo (CI).  

O Curso Informativo (CI) destina-se aos adultos que contactem pela primeira vez com o Movimento ou àqueles 
que, já pertencendo ao Movimento, tencionam vir a desempenhar funções de Dirigente ou Colaborador.
É um curso informativo que é introdutório aos cursos necessários para capacitar Dirigentes para o 
desempenho das suas funções, nomeadamente o Curso de Dirigente de Divisão e o Curso de 
Responsável de Adultos.
O Curso foi idealizado para ajudar o futuro Dirigente a obter conhecimentos introdutórios sobre o 
Movimento Escotista e a sua organização, sobre o papel de um Dirigente na Escotismo e para apresentar 
o percurso formativo necessário para obter as competências essenciais para ser um Dirigente 
competente.
Esta Etapa tem essencialmente como finalidade promover o conhecimento sobre “O Que é” o Escotismo 
e como é praticado na AEP.
O curso destina-se a aspirantes a Dirigentes, aspirantes a Colaboradores e a Caminheiros com a 
primeira Etapa concluída.
O Curso Informativo (CI) é composto por dois blocos, com inscrição única. O primeiro, assíncrono, 
permite a obtenção de conhecimentos prévios ao ritmo individual. Os conteúdos assíncronos, serão 
disponibilizados na plataforma de formação da ENFIM, após inscrição no Curso Informativo (CI). O 
segundo bloco é composto por uma fase teórica, síncrona e com a duração de dois dias, culminando 
numa avaliação no final do bloco. Os formandos que tenham uma avaliação positiva completam a Etapa 
Informativa. Para a frequência do segundo bloco é necessário que tenham sido concluídos com sucesso 
os conteúdos do bloco assíncrono (primeiro bloco).

Durante a fase inicial de transição entre os dois Esquemas de Formação manter-se-á o Curso 
Preliminar de Formação (CPF), em formato online. O CPF é composto por uma fase teórica, síncrona e 
com a duração de dois dias, culminando numa avaliação no final do curso. Os formandos que tenham 
uma avaliação positiva no CPF completam a Etapa Informativa.

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 5€ Online | 35€ CI presencial (2 dias)

CPF 01/2021 6 e 7 março 8 fevereiro 30
Dir. Lélio Amado 

Eq. Ana Soares, António Feijó,
José Araújo, Luís Costa

Online

CPF 02/2021 22 e 23 maio 23 abril 30
Dir. João Silvestre 

Eq. António Augusto,
Andrea Santos, Carlos Teixeira

Online

CPF 03/2021 17 e 18 julho 18 junho 30
Dir. Catarina Neves 

Eq. Ana Soares, João Barbosa,
Nuno Bem

Online

Nota: Quem já tem ou fizer em 2021 o Curso Preliminar de Formação (CPF) fica com a Etapa Informativa completa, podendo, assim 
que terminar o curso com aproveitamento, inscrever-se num CDD ou CRA.



EIETAPA
INFORMATIVA (CONT.) 

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 5€ Online | 35€ CI presencial (2 dias)

CPF 04/2021 25 e 26 
setembro

26 agosto 30
Dir. Carlos Teixeira 

Eq. Carlos Resendes, Ivete
Mateus, Rafael Ferreira

Online

CPF 05/2021 23 e 24 
outubro

24 setembro 30
Dir. Sérgio Silveira 

Eq. Andrea Santos, António
Augusto, Luís Costa

Online

Nota: Quem já tem ou fizer em 2021 o Curso Preliminar de Formação (CPF) fica com a Etapa Informativa completa, podendo, assim 
que terminar o curso com aproveitamento, inscrever-se num CDD ou CRA.

CI 01/2022
(2 salas)

15 e 16
janeiro 16 dezembro

30

30

PNEC

Dir. Sónia Rodrigues
Eq. Andrea Santos, Carlos 
Teixeira, Rafael Ferreira

Dir. Luís Gabadinho
Eq. Filipa Coito, Nuno Bem

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.



A Etapa de Dirigente de Divisão é dirigida exclusivamente a Dirigentes que tenham finalizado a Etapa 
Informativa. A Etapa de Dirigentes de Divisão está desenhada para ajudar o Dirigente a adquirir uma 
combinação de conhecimentos teóricos, capacidades práticas, métodos, atividades e materiais de 
programas usados na Divisão, para que se alcancem os objetivos da Associação. A Etapa de Dirigente 
de Divisão tem como finalidade capacitar os Dirigentes para que sejam capazes de compreender os 
aspetos pedagógicos e como se trabalha o Escotismo em cada divisão etária, compreender 
aprofundadamente o seu papel enquanto Dirigente de Divisão e desenvolver a capacidade para dirigir 
e trabalhar com outros dirigentes. Visa conhecer COMO se trabalha nas divisões e o PORQUÊ dessa 
metodologia. A etapa é específica por divisão, sendo que é composta pelo Curso de Dirigente de 
Divisão (CDD), que constitui a parte teórico-prática, e um estágio na Divisão.

A componente teórico-prática do Curso de Dirigente de Divisão é composto por três blocos: bloco de 
técnicas úteis, bloco comum a todas as Divisões e bloco específico de cada Divisão. Os Dirigentes que 
já tenham concluído uma Etapa de Dirigente de Divisão ficam dispensados da frequência do bloco de 
técnicas úteis e do bloco comum.

Após aproveitamento no bloco específico da componente teórico-prática do curso, inicia-se a fase de 
estágio, constituída pela apresentação de projetos que garantem a implementação do Programa para 
Jovens e respetiva Planificação na Divisão, com acompanhamento e avaliação, que dura entre 6 a 12 
meses. Tendo este estágio uma avaliação positiva, o Dirigente fará uma apresentação final do trabalho 
desenvolvido com a Divisão à equipa do curso e será finalmente avaliado por toda a Etapa.

CDDCURSO DE DIRIGENTES

DE DIVISÃO

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 50€ CDD (integral) | 20€ CDD (apenas bloco específico)

CDD
Alcateia

9 e 10 out
+

30 out a 1 nov
10 setembro 20

Dir. Nuno Bem 
Eq. Andrea Santos, Eva Pedro
Ivete Mateus, João Barbosa

PNEC

CDD
Tribo de

Escoteiros

9 e 10 out
+

30 out a 1 nov
10 setembro 20

Dir. Carlos Teixeira 
Eq. Ana Soares, Luís Costa, 

Rafael Ferreira
PNEC

CDD
Tribo de

Exploradores

9 e 10 out
+

30 out a 1 nov
10 setembro 20

Dir. Lélio Amado 
Eq. António Feijó, João Mota,

Luís Gabadinho
PNEC

Notas: Os Dirigentes que já tenham concluído uma Etapa de Dirigente de Divisão são dispensados da frequência do bloco de 
técnicas úteis e do bloco comum, tendo apenas de realizar o bloco específico nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro.
Aquando da inscrição deve selecionar a opção pretendida: CDD (integral) ou CDD (bloco específico).
O bloco de técnicas úteis é parte integrante do CDD pelo que não é possível a inscrição apenas nesse bloco.

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.



CDDCURSO DE DIRIGENTES

DE DIVISÃO (CONT.) 

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 50€ CDD (integral) | 20€ CDD (apenas bloco específico)

CDD
Clã

9 e 10 out
+

30 out a 1 nov
10 setembro 20

Dir. Carlos Resendes 
Eq. Edite Monteiro, João

Madeira, Sónia Rodrigues
PNEC

CDD
Bloco de

Técnicas Úteis
9 e 10 out 10 setembro 20

Dir. João Madeira 
Eq. Catarina Neves, João Mota

Lélio Amado, Nuno Bem,
Rafael Ferreira

PNEC

Notas: Os Dirigentes que já tenham concluído uma Etapa de Dirigente de Divisão são dispensados da frequência do bloco de 
técnicas úteis e do bloco comum, tendo apenas de realizar o bloco específico nos dias 31 de Outubro e 1 de Novembro.
Aquando da inscrição deve selecionar a opção pretendida: CDD (integral) ou CDD (bloco específico).
O bloco de técnicas úteis é parte integrante do CDD pelo que não é possível a inscrição apenas nesse bloco.

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.



CRACURSO DE RESPONSÁVEL

DE ADULTOS

A Etapa de Responsável de Adultos é dirigida exclusivamente a Dirigentes que tenham finalizado a Etapa 
Informativa e que desempenham ou pretendam desempenhar cargos Nacionais, Regionais ou de 
Escoteiros Chefes ou Subchefes de Grupo. O objetivo da Formação para Responsáveis de Adultos é 
desenvolver Dirigentes que sejam capazes de trabalhar eficientemente com outros adultos no Escotismo.

Esta etapa está desenhada para ajudar o Dirigente a adquirir conhecimentos sobre o Movimento 
Escotista, os seus princípios e políticas relevantes, a definir o papel, responsabilidades e obrigações de 
um Dirigente no Movimento, a compreender a política de recursos adultos, a identificar as necessidades 
da sociedade e o papel do Escotismo, a interpretar o Escotismo como uma estrutura organizativa, a 
reconhecer a especificidade da aprendizagem de adultos e ter uma perspetiva geral da formação para 
dirigentes e do programa para jovens.

Esta etapa é composta pelo Curso de Responsável de Adultos, que constitui a parte teórico-prática e um 
estágio na estrutura. 

A componente teórico-prática do Curso de Responsável de Adultos é composta por dois blocos: bloco 
comum a todos os Responsáveis de Adultos e um bloco específico para o nível local ou para o nível 
regional e nacional. Visa dar competências para desempenhar cargos Nacionais, Regionais ou de 
Escoteiros-Chefes ou Subchefes de Grupo.

Após aproveitamento no bloco específico, dá-se início ao estágio, constituído por projetos relacionados 
com a planificação do órgão onde pretendem desempenhar a função, sendo que os Dirigentes serão 
acompanhados e avaliados durante este processo, que dura entre 6 a 12 meses. Se, no final do estágio, o 
formando obtiver uma avaliação positiva, realizará uma apresentação à equipa do curso sobre o trabalho 
desenvolvido ao longo do estágio, sendo no final avaliado por ambas as componentes.

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 20€ CRA (integral) | 10€ CRA (bloco específico)

CRA 2 e 3 outubro 3 setembro 20
Dir. José Araújo 

Eq. António Augusto,
João Silvestre, José Matos

Região 
Norte

CRA
(bloco específico

nível local)
3 outubro 3 setembro --Região 

Norte

CRA
(bloco específico

nível regional
e nacional)

3 outubro 3 setembro --Região 
Norte

Notas: Os Dirigentes que já tenham concluído uma Etapa de Responsável de Adultos são dispensados da frequência do bloco 
comum, tendo apenas de realizar o bloco específico no dia 3 de outubro.
Aquando da inscrição deve selecionar a opção pretendida: CRA (integral) ou CRA (bloco específico).



CIFCURSO DE INSTRUTORES

DE FORMAÇÃO

A Etapa de Instrutor de Formação é destinada a Dirigentes que, após terem terminado uma Etapa 
específica dos Esquemas de Dirigentes de Divisão ou de Responsável de Adultos, desejem iniciar-se 
na Formação de outros adultos, partilhando a sua experiência no terreno e prestando serviço na 
Formação.

Esta Etapa consta de uma fase teórico-prática, constituída pela frequência, com aproveitamento, de 
um Curso de Instrutores de Formação (CIF), seguida de uma fase prática que constará de 6 meses de 
atividade contínua na ENFIM. Se ambas as avaliações forem positivas, conclui-se que o formando 
atingiu os objetivos. Para aprovação na Etapa também será avaliado o comportamento individual e as 
práticas efetivas no desempenho das funções exercidas no movimento.

Os candidatos a formandos são selecionados pela Equipa Executiva da ENFIM.

CURSO
DATA 

REALIZAÇÃO
LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCAL EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 5€ Online

CIF setembro 5 agosto 20
Dir. José Nunes

Eq. Catarina Neves, Edite
Monteiro, João Madeira,

Lélio Amado
Online

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.



MONOGRÁFICOS

MONOGRÁFICO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
O curso tem como objectivo desenvolver as competências técnicas relacionadas com a vida de Com 
este curso procura-se desenvolver competências na gestão das diferentes áreas de Serviços 
Administrativos inerentes ao funcionamento de um Grupo de Escoteiros ou de uma Divisão, 
procurando clarificar os diferentes procedimentos e fornecer ferramentas de trabalho aos 
Dirigentes.

CURSO
DATA 

REALIZAÇÃO
LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCAL EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO 5€ Online

Monográfico
Serviços

Administrativos
28 março 28 fevereiro 30Dir. Lélio AmadoOnline

Inscrição: https://forms.gle/aYAyqRH4HHuFVfkE8
Para mais esclarecimentos, critérios de seleção ou outras informações relativas aos cursos, contacte os 
Serviços Centrais ou veja online www.escoteiros.pt/dirigentes - Regulamento da ENFIM.



A ENFIM vai manter o programa +formações. O +formações consiste na realização de sessões de 
formação no âmbito da formação contínua dos Dirigentes da AEP. As sessões serão 
implementadas com uma regularidade aproximadamente mensal, a partir de março, com datas e 
temas que serão periodicamente divulgados. A participação é livre e gratuita para os Dirigentes, 
Colaboradores e Caminheiros com a 1ª Etapa.

+FORMACOES

Ao longo do ano serão realizadas sessões de formação à medida, em função das solicitações da 
Chefia Nacional, das Chefias Regionais e dos Grupos. Estas sessões serão agendadas em 
conjunto com as estruturas que as solicitarem.

Durante o ano de 2020 a ENFIM criou e disponibilizou conteúdos de formação em diferentes 
plataformas. No presente ano irão ser adicionados  novos conteúdos às plataformas já existentes, 
nomeadamente no canal de youtube e no portal eFormação, com vista a reforçar a formação 
contínua dos Dirigentes. 

FORMAÇÃO À MEDIDA

CONTEÚDOS




