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Calendário provisório de formação - 2022 

Curso Data 
Valor da 
inscrição 

Prazo de 
inscrição 

CI 02/2022 – PNEC  19 e 20 mar 35€ 26 fev 

CI 01/2022 – RAO  26 e 27 mar 35€ 6 mar 

CI 04/2022 – Norte 28 e 29 mai 35€ 29 abr 

CI 03/2022 – RACO 22 e 23 out 35€ 23 set 

CI 05/2022 - Sul 29 e 30 out 35€ 30 set 

CI 06/2022 - Centro 19 e 20 nov 35€ 20 out 

CI 07/2022 - PNEC 7 e 8 jan 2023 35€ 8 dez 

Monográfico de Técnicas Úteis –R. Norte + R. Centro  

(local a divulgar) 

NOTA: A realização com aproveitamento do Monográfico de Técnicas 
úteis dispensa a frequência do Bloco de Técnicas Úteis dos CDD (17 e 
18 set) 

2 e 3 abr 20€ 6 mar 

Monográfico de Técnicas Úteis – RAO + RACO 

(local a divulgar) 

NOTA: A realização com aproveitamento do Monográfico de Técnicas 
úteis dispensa a frequência do Bloco de Técnicas Úteis dos CDD (17 e 
18 set) 

25 e 26 jun 20€ 26 mai 

CDD Alcateia (PNEC) 

17 e 18 set 

+ 

30 set, 1 e 2 out 

50€ 18 ago 

CDD Tribo de Escoteiros (PNEC) 

 

17 e 18 set 

+ 

30 set, 1 e 2 out 

50€ 18 ago 

CDD Tribo de Exploradores (PNEC) 

17 e 18 set 

+ 

30 set, 1 e 2 out 

50€ 18 ago 

CDD Clã (PNEC) 

17 e 18 set 

+ 

30 set, 1 e 2 out 

50€ 18 ago 
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Quem já tenha realizado com aproveitamento um Monográfico de 
Técnicas Úteis pode fazer apenas os blocos comum e específico da 
Divisão (PNEC): 

CDD Alcateia - Blocos comum + específico 

CDD Tribo de Escoteiros – Blocos comum + específico  

CDD Tribo de Exploradores – Blocos comum + específico  

CDD Clã - Blocos comum + específico  

30 set 

+ 

1 e 2 out 

30€ 18 ago 

Quem já tem uma Etapa de Dirigente de Divisão concluída, pode fazer 
apenas o bloco específico da Divisão (PNEC): 

CDD Alcateia - Bloco específico 

CDD Tribo de Escoteiros – Bloco específico  

CDD Tribo de Exploradores – Bloco específico  

CDD Clã - Bloco específico  

1 e 2 out 20€ 18 ago 

CRA (PNEC) 10 e 11 set 20€ 11 ago 

Para quem já tem uma Etapa de Responsável de Adultos concluída, 
pode fazer apenas o bloco específico do nível pretendido (PNEC): 

CRA - Nível Local 

CRA - Nível Regional/Nacional 

11 set 10€ 11 ago 

CIF (Zona de Lisboa) 10, 11 dez 20€ 11 nov 

NOTAS 

Casos particulares de acordo com o novo esquema de formação: 

 Quem já tem o Curso Preliminar de Formação fica com a Etapa Informativa completa; 

 O Curso Informativo destina-se a aspirantes a Dirigentes, aspirantes a Colaboradores e a Caminheiros com a primeira Etapa 
concluída. O Curso 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 confirmação de inscrição no Curso. O segundo bloco é composto por uma fase teórica, presencial e com a duração 
de dois dias, culminando numa avaliação no final do bloco. Para a frequência do segundo bloco é necessário que tenham sido 
concluídos com sucesso os conteúdos do bloco assíncrono (primeiro bloco). Os formandos que tenham uma avaliação positiva 
completam a Etapa Informativa. 

 Quem já tem uma Etapa de Dirigente de Divisão concluída e pretende fazer uma nova Etapa de Dirigente de Divisão pode fazer 
apenas o bloco específico da Divisão (Exemplo: Tenho a Etapa de Dirigente de Divisão da Alcateia e como agora vou ser Escoteiro 
Chefe de Clã quero fazer o CDD de Clã, então só preciso de me inscrever no Bloco específico do CDD de Clã e fazer apenas os 2 
dias de formação em 1 e 2 de out). 

 Quem realizar um dos Monográficos de Técnicas Úteis previstos fica dispensado da frequência do Bloco de Técnicas Úteis dos 
CDD, fazendo apenas o bloco comum e o bloco especifico da Divisão (Exemplo: Fiz o Monográfico de Técnicas Úteis, realizado na 
RAO, então só preciso de me inscrever nos Blocos Comum e específico do CDD da Divisão em que vou trabalhar e fazer apenas 3 
dias de formação em 30 set, 1 e 2 de out). 

 Quem já tem uma Etapa de Responsável de Adultos concluída e pretende fazer uma nova Etapa de Responsável de Adultos 
referente a outro Nível pode fazer apenas o bloco específico do nível agora pretendido (Exemplo: Tenho a Etapa de Responsável 
de Adultos e fiz o estágio no Grupo (Nível Local), agora vou integrar a Chefia Nacional, então só preciso de me inscrever no Bloco 
específico para o Nível Regional/Nacional e fazer apenas um dia de formação a 11 de set). 


