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Preâmbulo
Esperamos que finalmente o ano de 2022 marque o regresso à normalidade, saídos da 
pandemia. Não obstante alguma incerteza a Escola de Formação (ENFIM) elaborou um 
Calendário de Formação marcado pelo regresso em pleno aos cursos em formato 
presencial. 

Para 2022 a Escola continua a implementação dos novos Esquemas de Formação 
elaborados em 2020 e que já tiveram os primeiros cursos realizados em 2021 e com os 
respetivos estágios a terminarem em 2022.

Na Etapa Informativa, o Curso Preliminar de Formação (CPF) é substituído pelo Curso 
Informativo (CI). O CI é composto por uma componente assíncrona, realizada em 
formato de e-learning e assíncrona, e uma componente presencial realizada durante 
um fim de semana.

O Esquema de Formação de Dirigentes, quer de Divisão quer de Responsável de 
Adultos, tem uma estrutura dividida em duas Etapas. A primeira etapa é comum, a 
Etapa Informativa, sendo a segunda etapa 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.

Tal como já aconteceu em 2021 os Cursos das Etapas de Formação de Dirigentes (CDD) 
são organizados em blocos formativos, permitindo uma maior flexibilidade aos 
Dirigentes que queiram participar nestes cursos. Esta flexibilidade permite uma maior 
facilidade na atualização da formação dos Dirigentes aquando da mudança de função.

Dando seguimento à implementação da revisão dos Esquemas de Formação estão 
agendados dois Monográficos de Técnicas Úteis, deslocalizados no país, cuja 
frequência permite a dispensa do Bloco de Técnicas Úteis do Curso de Dirigente de 
Divisão. Tal como no ano anterior o Bloco de Técnicas Úteis irá decorrer ligeiramente 
antes do Blocos Comum e Específicos dos CDD.

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

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

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

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

Neste ano, que esperamos de total regresso à normalidade, mantemos a aposta na 
formação de Dirigentes que contribua para tornar real a nossa missão, a missão da 
Associação dos Escoteiros de Portugal.



OS FORMADORES

Escola de Formação

EM 2022 a Escola de Formação conta com 27 formadores no ativo, com os seguintes níveis de 
formação:

Diretor de Formação: Edite Monteiro 

Adjuntos de Diretor de Formação: António Feijó, Eva Pedro, João Madeira, João Silvestre, José 
Abílio Matos, José Nunes, Lélio Amado, Luís Gabadinho, Sérgio Silveira, Sónia Rodrigues.

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

Estagiários de Instrutor de Formação: Carmen Cartaxo, Diogo Vila Viçosa, Luís Costa, Ricardo 
Ferreira, Vitor Carneiro.

A Equipa Executiva é constituída por: 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

A Etapa Informativa é alcançada com a conclusão, com sucesso, do Curso Informativo (CI).  

O CI destina-se a aspirantes a Dirigentes, aspirantes a Colaboradores e a Caminheiros com a primeira 
0Etapa concluída. É um curso introdutório aos cursos necessários para capacitar Dirigentes para o 
desempenho das suas funções, nomeadamente os Cursos de Dirigente de Divisão (CDD) e os Cursos de 
Responsável de Adultos (CRA).

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 Escola de Formação, após inscrição no Curso 
Informativo (CI). O segundo bloco é composto por uma fase teórica-prática, síncrona e presencial 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).

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO: 35€ CI (2 dias)

CI 02/2022 19 e 20 março 26 fevereiro 30
Dir. Catarina Neves 

Eq. Carmen Cartaxo, Luís
Gabadinho, Sara Milreu

PNEC

CI 01/2022 26 e 27 março 6 março 30
Dir. Carlos Resendes 

Eq. António Feijó,
Sérgio Silveira

RAO

CI 04/2022 28 e 29 maio 29 abril 30
Dir. António Augusto 

Eq. Ana Soares, José Matos,
Ricardo Ferreira

RN

CI 03/2022
22 e 23
outubro 23 setembro 30

Dir. António Augusto 
Eq. Carlos Resendes,

Luís Costa, Sérgio Silveira
RACO

CI 05/2022 29 e 30
outubro 30 setembro 30

Dir. Luís Gabadinho 
Eq. Diogo Vila Viçosa, Sara

Milreu, Sérgio Silveira
RS

CI 06/2022 19 e 20
novembro

20 outubro 30
Dir. Carlos Teixeira 

Eq. Ana Soares, Carmen Cartaxo,
Ricardo Ferreira, Vitor Carneiro

RC

CI 07/2022
(2 salas)

7 e 8
janeiro 2023 8 dezembro

30

30

PNEC

Dir. João Mota
Eq. Andrea Santos, Diogo Vila 

Viçosa, Sara Milreu

Dir. Carlos Teixeira
Eq. Eva Pedro, Lélio Amado, 

Vítor Carneiro



CDDCURSO DE DIRIGENTES

DE DIVISÃO

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

CDD
Alcateia

17 e 18 set
+

30 set a 2 out
18 agosto 20

Dir. José Matos
Eq. António Augusto, Carmen

Cartaxo, Edite Monteiro,
João Barbosa

PNEC

CDD
Tribo de

Escoteiros

17 e 18 set
+

30 set a 2 out
18 agosto 20

Dir. Carlos Teixeira 
Eq. Ana Soares, Diogo Vila
Viçosa, Luís Costa, Ricardo

Ferreira, Vítor Carneiro

PNEC

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, a Aspirantes a Dirigentes e a 
Colaboradores 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 respetiva 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.

Os Dirigentes que tenham concluído um dos Monográficos de Técnicas Úteis previstos ficam 
dispensados da frequência do Bloco de Técnicas Úteis.

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 (CONT.) 

DATA 
REALIZAÇÃO

LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCALCURSO EQUIPA

CDD
Clã

17 e 18 set
+

30 set a 2 out
18 agosto 20

Dir. Sérgio Silveira
Eq. João Madeira,

João Silvestre
PNEC

CDD
Tribo de

Exploradores

17 e 18 set
+

30 set a 2 out
18 agosto 20

Dir. João Mota 
Eq. António Feijó, Lélio

Amado, Luís Gabadinho,
Sara Milreu

PNEC

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO:
50€ CDD (integral)
30€ CDD (dispensa do Bloco de Técnicas Úteis)
20€ CDD (dispensa do Bloco de Técnicas Úteis e bloco comum)

Notas: Os Dirigentes que tenham realizado com aproveitamento um Monográfico de Técnicas Úteis são dispensados da 
frequência do Bloco de Técnicas Úteis, tendo apenas de realizar os Blocos Comum e específico da Divisão que irão decorrer 
no PNEC de 30 de setembro a 2 de outubro.
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 1 e 2 de outubro.
Aquando da inscrição deve selecionar a opção pretendida: CDD (integral), CDD com dispensa do Bloco de Técnicas Úteis ou 
CDD com dispensa do Bloco de Técnicas Úteis e do Bloco Comum.
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, a Aspirantes a Dirigentes e a 
Colaboradores que tenham finalizado a Etapa Informativa. Esta Etapa destina-se a quem desempenha ou 
pretenda desempenhar cargos Nacionais, Regionais ou de Escoteiros Chefes ou Subchefes de Grupo.

O objetivo da Formação para Responsável de Adultos é formar 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 (CRA), 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

CRA
(ambos

os níveis)
10 e 11

setembro 11 agosto 20
Dir. Eva Pedro 

Eq. João Silvestre,
Nuno Bem, Sónia Rodrigues

PNEC

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

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 do nível pretendido (local ou regional/nacional) no dia 11 de 
setembro.
Aquando da inscrição deve selecionar a opção pretendida: CRA (integral) ou CRA (bloco específico) e qual o nível em que 
se inscreve. 



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 Instrutor de Formação (CIF), seguida de uma fase prática que constará de um mínimo de 6 
meses de atividade contínua na Escola de Formação. 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 Escola.

CURSO
DATA 

REALIZAÇÃO
LIMITE PARA 
INSCRIÇÃO

NÚMERO
DE VAGASLOCAL EQUIPA

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO: 20€

CIF 10 e 11
dezembro 11 novembro 20

Dir. João Silvestre
Eq. Catarina Neves,

Eva Pedro, João Madeira
João Mota, Luís Gabadinho

Grande 
Lisboa

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 TÉCNICAS ÚTEIS
Com este curso, com os mesmos objetivos e conteúdos do Bloco de Técnicas Úteis dos Cursos de 
Dirigente de Divisão, procura-se diversificar as oportunidades formativas, tanto nas datas como 
nos locais de realização possíveis. A realização de um destes monográficos permite a dispensa do 
Bloco de Técnicas Úteis do Curso de Dirigente de Divisão.

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

Monográfico
de Técnicas

Úteis
2 e 3 abril 6 março 20

Dir. João Madeira
Eq. António Augusto,

João Barbosa, Ricardo
Ferreira, Sérgio Silveira

RN/RC
(local a

divulgar)

Monográfico
de Técnicas

Úteis
25 e 26 junho 26 maio 20

Dir. João Madeira
Eq. Carlos Resendes, 
João Mota, Luís Costa,

Sara Milreu

RAO/RACO
(local a

divulgar)

:: CUSTO DE INSCRIÇÃO: 20€



A Escola de Formação vai manter o programa +formações. O +formações consiste na realização 
de sessões de formação realizadas em formato online e síncrono. 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.

+FORMAÇÕES FORMAÇÃO

CONTÍNUA

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 podendo tomar a forma de Monográficos em 
formato online.

FORMAÇÃO À MEDIDA

Durante os anos anteriores a Escola de Formação 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. 

CONTEÚDOS




