
 

De: Chefe Nacional Adjunto – Joaquim Freitas 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

Assunto: Resultados do Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento 

Data: 21 de fevereiro de 2020 

Circular: 01-CNA-20 

 

Caros amigos, 

Caras amigas, 

O Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento 2019 foi o culminar de um processo de auscultação 

iniciado pela Equipa de Desenvolvimento para o mandato 2017-2019, cujos resultados agora 

partilhamos num espaço que estará em permanente atualização. 

No Portal do CNE, em www.escutismo.pt > Propostas > Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento 

temos vários espaços reservados à partilha de recursos e informações relevantes à associação que estão 

agrupados da seguinte forma: 

 

Futuro do CNE – Neste espaço é possível consultar o relatório de avaliação do ENCA, assim como os 

importantes anexos que o constituem (relatório de auscultação de dirigentes e candidatos a dirigente 

no ativo; relatório de auscultação de dirigentes fora do ativo em 2018/2019; relatório de auscultação 

dos elementos da IV secção e Análise ao Efetivo do CNE, por Miguel Salgado) 

Plenário – Repositório de apresentações e materiais fornecidos pelos oradores das sessões plenárias do 

ENCA 

Workshops – Repositório de materiais dos workshops disponibilizados pelos formadores do ENCA 

(fichas sintóticas, apresentações e material complementar para consulta, sugestões de leitura). 

Feira das Organizações - Neste espaço disponibilizamos a listagem de stands presentes na feira das 

organizações assim como informações e materiais que venham a ser disponibilizados pelas mesmas. 

Fotografias e Vídeos  - uma seleção de fotografias e vídeos que ilustram este encontro. 

 

 

 

http://www.escutismo.pt/
http://escutismo.pt/dirigentes/propostas/encontro-nacional-de-chefes-de-agrupamento


 

 

Resta-me agradecer a todos os escuteiros que participaram ativamente neste processo, dando os seus 

preciosos contributos, essenciais para o plano que será implementado nos próximos anos, todos os que 

ajudaram na recolha e tratamento das centenas de dados que nos chegaram, dando do seu tempo e 

sabedoria para construir recursos valiosos à nossa organização, a todos os chefes de agrupamento que 

abdicaram das suas obrigações locais para participarem presencialmente no Encontro Nacional de 

Chefes de Agrupamento e a todos os voluntários e profissionais que ajudaram a concretizar um evento 

memorável. 

 

 

 

 

 

Joaquim Castro de Freitas                                                                      

 (Chefe Nacional Adjunto)                                                

                    


