
Percurso Inicial de Formação
Sistema de Formação de Adultos no Escutismo

Corpo Nacional de Escutas

P

Desenvolvimento Pessoal Escutista

Conceito

O presente Perfil de Desenvolvimento Pessoal Escutista, baseado nos Objetivos Educativos Finais (OEF) do Programa 
Educativo, consiste no conjunto de características que se consideram dever definir um Dirigente do Corpo Nacional 
de Escutas segundo as seis áreas de desenvolvimento pessoal que o Corpo Nacional de Escutas considera – físico, 
afetivo, carácter, emocional, intelectual e social.

Objetivos Educativos Finais

Em seguida, encontra a listagem dos Objetivos Educativos Finais do Programa Educativo do Corpo Nacional de Es-
cutas, segundo as áreas de desenvolvimento pessoal.

• Desenvolvo pelo menos uma atividade física de forma a man-

ter a agilidade e destreza adequadas à minha idade, capaci-

dade e limitações.

• Conheço e aceito o meu corpo com naturalidade tendo em 

conta o processo de envelhecimento a que o mesmo está su-

jeito e de acordo com a minha idade.

• Conheço as diferenças fisiológicas do corpo masculino e fe-

minino e adequo o esforço requerido de acordo com a minha 

idade.

• Cultivo um estilo de vida saudável e equilibrado (alimentação, 

atividade física e repouso) adequado à minha idade.

• Aceito a minha aparência física e procuro valorizá-la de acor-

do com os padrões de saúde e higiene adequados.

• Identifico e evito os comportamentos de risco relacionados 

com os hábitos alimentares, atividade física e/ou o consumo 

de substâncias.

DESENVOLVIMENTO FÍSICO FUNDAMENTAÇÃO

• A atividade física é um meio eficaz de promover a saúde 

quando adaptada ao indivíduo. É importante considerar a 

idade, resistência, força muscular, atividade profissional.

• É importante para o equilíbrio da pessoa aceitar o seu corpo. 

O aceitar implica ter consciência do processo de envelheci-

mento (diferentes fases, principais características).

• Os homens e mulheres são diferentes fisicamente o que 

significa que a realização da mesma atividade exige esforço 

diferente; existem necessidades e atitudes diferentes no quo-

tidiano.

• Uma sociedade de hábitos saudáveis é constituída por indiví-

duos que colaboram na saúde pública de forma ativa.

• Ter cuidado com o aspeto físico não sendo escravo do mes-

mo. Conhecer os principais riscos para a saúde.

• Conhecer as consequências de comportamentos de risco 

para a saúde humana (doenças cardiovasculares, consumo 

excessivo de álcool, etc.).

• Valorizo e demonstro sensibilidade nas minhas relações fami-

liares e afetivas de acordo com a opção de vida assumida (ou 

de acordo com a minha opção de vida).

• Desenvolvo e aplico as minhas capacidades e sensibilidade 

estéticas (reajo, expresso a minha opinião/afeto perante uma 

obra de arte, literatura, entre outros).

• Vivencio a minha sexualidade como expressão responsável 

de amor aceitando a complementaridade Homem/Mulher.

•  Sou capaz de identificar, compreender e expressar emoções 

tendo em conta o contexto em que me encontro e os senti-

mentos dos outros.

DESENVOLVIMENTO AFETIVO FUNDAMENTAÇÃO

• Procura equilibrar-se a identificação dos vários afetos, presen-

tes em qualquer indivíduo e organiza as respetivas prioridades.

• Tem um locus crítico interno.

• Por uma sensibilidade estética própria entende-se a capaci-

dade de reagir emocionalmente perante uma obra de arte, 

erudita ou popular, seja plástica, escrita ou de outros media, 

independente da (in)formação que intelectualmente lhe per-

mita, melhor ou pior, descodificar os respetivos significados.

• Esta dimensão vai para a vivência da sexualidade, conforme 

os princípios e valores que nos são próprios enquanto CNE. 

Assim sendo, a sexualidade e os afetos aparecem indissociá-

veis como expressão maior de um Amor pelo outro e por si 

próprio.

• A utilização “inteligente” das emoções como fonte de criati-

vidade e de compreensão do mundo, bem como ferramen-

ta privilegiada de relação com os outros, exige uma correta 

compreensão do “que nos vai na alma”, bem como um treino 

permanente da exteriorização de emoções positivas e da ca-

nalização das negativas para objetivos positivos. Esta matéria 

radica nas investigações e descobertas na área da chamada 
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• “inteligência emocional”, representando, de facto, uma ferra-

menta fundamental, não só para o equilíbrio das emoções e 

do relacionamento humano, como, por essa via, influencian-

do decisivamente o desempenho nas outras áreas do desen-

volvimento pessoal, mormente nas áreas do intelecto e do 

desempenho social e profissional.

• Uma baixa autoestima afeta profundamente a vida afetiva 

bem como a capacidade de relacionamento com os outros. 

A identificação realista das características da personalidade 

que fazem o indivíduo sentir-se confortável consigo mesmo 

e das que o fazem sentir-se menos bem são o ponto de par-

tida desta área. Aqui, como em todas as áreas de desenvolvi-

mento, exige-se a compreensão do papel ativo que o próprio 

indivíduo desempenha também no desenvolvimento da sua 

personalidade e na sua aceitação.

• Deve ser cultivada uma atitude de aperfeiçoamento perma-

nente no que diz respeito às capacidades. Esta aceitação 

(que não resignação) deve ser o ponto de partida para uma 

atitude de busca de valorização pessoal e procura garantir 

uma postura serena mais positiva perante a vida. 

• Reconheço e aceito as características da minha personalidade 

e procuro manter o meu equilíbrio emocional.

• Valorizo as minhas capacidades, mantendo uma atitude posi-

tiva perante a vida e superando os meus defeitos e limitações.

• Possuo e aplico (vivo) de acordo com o quadro de valores que 

escolhi de forma consciente.

• Sou capaz de formular, construir e assumir as minhas opções 

com discernimento.

• Coloco-me a mim próprio objetivos de progressão pessoal e 

responsabilizo-me pelo seu cumprimento.

• Assumo as minhas responsabilidades nos projetos que ence-

to, demonstrando empenho e proatividade no agir e estabe-

lecendo prioridades. 

• Demonstro perseverança nos momentos de dificuldade e 

procuro ultrapassá-los com otimismo.

• Sou consequente com as opções que tomo e assumo a res-

ponsabilidade pelos meus atos.

DESENVOLVIMENTO DO CARÁCTER FUNDAMENTAÇÃO

• O desenvolvimento e afirmação do carácter dependem de um 

quadro de valores e referências sólidas que cada um deve pos-

suir e lhe servirão de base para as opções de vida e que se en-

quadram nos valores humanos e cristãos propostos pelo CNE.

• A autonomia pessoal significa ser capaz de olhar o mundo 

criticamente, decidindo por si próprio, mantendo o discerni-

mento e a perspetiva de modo a se poder “pensar pela pró-

pria cabeça”.

• É importante a consciência de que cada um é agente do seu 

próprio desenvolvimento. Não obstante os fatores de ordem 

externa que não se dominam (mas se devem enfrentar), há 

sempre espaço para progredir, para evoluir. Em grande medi-

da, esta evolução depende do esforço individual. 

• Os valores que movem o indivíduo e desenvolvem o seu 

carácter afirmam-se no dia-a-dia, nas suas ações, nos ges-

tos concretos, que têm de ser conscientes e consequentes.  

A integração social e profissional levam o indivíduo a agir, 

participando ativamente no desenvolvimento do meio em 

que se integra. É um ato de responsabilidade o saber gerir 

o seu tempo entre os diversos interesses e opções de vida, 

segundo critérios e prioridades conscientes assumidas.

• A responsabilidade requer ainda perseverança, capacidade 

de persistir e lutar pelos valores em que acredita, apesar das 

contrariedades e dificuldades. Requer também moderação 

nas apreciações e humildade nos sucessos.

• A responsabilidade é demonstrada em quaisquer situações, 

independentemente das consequências das atitudes. Assumir 

as próprias opções (sem que isso implique um apego “cego” às 

mesmas) e os seus compromissos é sinal de uma maturidade 

que reforça a confiança de que se pode ser merecedor.
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• A defesa clara e sustentada dos próprios valores e convic-

ções é sinal claro da solidez das opções e de um quadro 

moral com o qual se optou por viver. Importa, no entanto, 

manter a consciência de que esse quadro está em permanen-

te aperfeiçoamento e que, por outro lado, cada uma das pes-

soas com que nos relacionamos tem o seu próprio quadro 

de referência. O exercício da tolerância e abertura de espírito 

revela-se assim como primordial, não só por uma questão de 

respeito pelo outro, mas também porque permitirá enrique-

cer a nossa própria vivência.

• A coerência é uma prova fundamental de carácter. Começan-

do por ser demonstrada na defesa dos valores e convicções, 

importa que seja depois expressa no dia-a-dia, dando teste-

munho de vida nas opções que se tomam, nos projetos que 

realizam, na forma como se estabelecem as relações com os 

outros.

• Conhecer a história da criação e do povo de Deus é essencial 

para compreender todo o seu percurso até aos nossos dias.

• É importante conhecer a vida e mensagem de Jesus Cristo e 

encontrar aí a raiz da sua Fé e o fundamento para dar teste-

munho da mesma. O Evangelho dá-nos a conhecer esta men-

sagem, através dos relatos dos 4 evangelistas.

• Viver de forma plena a pertença à Igreja permite compreen-

der o papel de cada um nesta Igreja que é de todos e para 

todos.

• Na oração que se faz na partilha do “eu” com Deus e no aco-

lhimento da Sua Palavra encontrar uma fonte de alegria e de 

vida, uma força para viver as atribulações quotidianas e para 

abarcar novos desafios.

• O conhecimento por si só não é suficiente nesta área. É ainda 

necessário integrar esses conhecimentos na minha vida do 

dia-a-dia.

• No mundo plural em que vivemos conhecer a própria espe-

cificidade é o caminho para um diálogo verdadeiro, para a 

tolerância perante as crenças e os modos de vida de cada 

um, e um contributo para a Paz.

• No tempo da globalização, o respeito pelas diferenças, a promo-

ção do conhecimento dos outros é a pedra angular para a constru-

ção de uma sociedade mais equilibrada e de um mundo melhor.

• O mistério de Deus revela-se em cada um e na natureza; so-

mos a Sua imagem e semelhança. Se sou de Deus, se acredito 

Nele, é importante descobrir que Ele faz parte de mim, e de 

cada pessoa: no meu amigo, no vizinho, no familiar. É o senti-

mento de pertença a Alguém maior que se traduz no Amor ao 

próximo: aí se faz a experiência da construção da felicidade.

• Integrar os conhecimentos adquiridos com as atitudes no dia-

-a-dia é um grande desafio e uma caminhada individual nas  

comunidades a que pertencemos e/ou nos movemos.

• Sou consistente e convicto na defesa das minhas ideias, man-

tendo uma mente aberta e tolerante.

• Dou testemunho e ajo de forma coerente com o meu sistema 

de valores.

• 

• Conheço e compreendo o modo como Deus Se deu a conhe-

cer à humanidade, propondo-lhe um Projeto de Felicidade 

Plena (História da Salvação).

• Conheço a mensagem e a proposta de Jesus Cristo (Mistério 

da Encarnação e Mistério Pascal).

• Reconheço que a pertença à Igreja é um sinal de Deus no 

mundo de hoje (Igreja Sacramento Universal de Salvação)

• Aprofundo os meus hábitos de oração e assumo-me como 

membro ativo da Igreja na celebração comunitária.

• Integro na minha vida os valores do Evangelho e vivo as pro-

postas da Igreja.

• Conheço as principais religiões e distingo e valorizo a identi-

dade da Igreja Católica.

• Testemunho que a presença de Deus no mundo dignifica a 

vida humana e a Natureza.

• Vivo o compromisso cristão como missão no mundo em to-

das as dimensões (humanas, sociais, económicas, culturais e 

políticas).

DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL
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• Procuro de forma ativa e continuada novos saberes e vivên-

cias de forma a promover o meu desenvolvimento/cresci-

mento pessoal.

• Conheço e utilizo formas adequadas de recolha e tratamento 

de informação, distinguindo o essencial do acessório.

• Defino o meu itinerário de formação e preocupo-me em man-

tê-lo atualizado.

• Adapto-me e supero novas situações, avaliando-as à luz da 

minha experiência e dos conhecimentos adquiridos.

• Analiso os problemas de forma crítica, sugerindo e aplicando 

estratégias de resolução dos mesmos.

• Sou capaz de utilizar conhecimentos, perceções e intuições 

na criação de novas ideias e obras mantendo um espírito 

aberto e inovador.

• Expresso ideias e emoções de forma lógica e criativa, adapta-

da aos destinatários e utilizando os meios adequados.

DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL FUNDAMENTAÇÃO

• Uma inquietação natural e uma rotina de estar a par do que se 

passa e de conhecer mais; esta é uma das características que 

se pretende desenvolver. Não se pretende uma mera acumu-

lação do saber mas que tal aquisição, para além de satisfazer 

uma “fome” pessoal, possa ser encarada como a recolha de 

ferramentas, conhecimentos, etc. para poder intervir junto 

das crianças e jovens de forma mais preparada.

• No imenso mar de informação do mundo moderno, é vital 

possuir competências de busca e processamento que per-

mitam utilizar essa informação no momento exato; por outro 

lado. importa possuir o discernimento para selecionar aquela 

mais adequada à situação em causa. Pressupõe conhecimen-

to e posterior ação; opção pela forma mais eficaz/adequada 

(recursos, condições).

• A competência enquanto educador é mais uma forma de in-

tervir com qualidade na prossecução do programa educativo 

do CNE. Este bom desempenho passa pela posse de um con-

junto de conhecimentos específicos e à sua atualização conti-

nuada. Importa que neste campo se tracem claramente obje-

tivos a atingir e se manifeste uma postura ativa de valorização. 

• A avaliação das experiências vividas fornece um conjunto de 

informações cuja utilização posterior é indutora de crescimen-

to; se em cada nova situação soubermos usar os ensinamen-

tos das anteriores, estaremos a abrir caminho, a fazer cada 

vez melhor e a buscar a excelência. Por outro lado, importa 

cultivar a “elasticidade mental” de usar os conhecimentos  

adquiridos para resolver novos desafios; é o tipo de elastici-

dade que dá confiança e potencia o à-vontade perante situa-

ções a que não se está habituado.

• No contexto de um mundo cada vez mais complexo, o ultra-

passar de desafios e a resolução de problemas, para além de 

serenidade e coragem, exige cada vez mais uma abordagem 

organizada e sistematizada. A capacidade de análise, o poder 

de síntese, a habilidade para apontar diversas hipóteses de 

resolução para o problema, o sentido crítico sobre as mes-

mas, são algumas das qualidades hoje valorizadas para resol-

ver situações e sobretudo de liderar equipas que tenham por 

responsabilidade gerir projetos.

• Os conhecimentos que vamos adquirindo são uma fonte de 

inspiração. As ideias que vão surgindo, as obras que se vão 

criando, têm na sua génese espíritos que são capazes de ino-

var e estar abertos a outras formas de pensar sem perder a 

sua substância interna.

• As convicções e ideias em que acreditamos têm muitas vezes 

de ser partilhadas, comunicadas, expressas. Se não o forem de 

forma apropriada e clara, corre-se o risco de se perder o valor 

que elas possam ter. Importa pois que tenhamos a capacidade 

de articular devidamente as ideias, adequar a forma de as expor 

aos destinatários e escolher os meios mais eficazes para o fazer.
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• Conheço e exerço os meus direitos e deveres quanto cida-

dão.

•  Participo ativa e conscientemente nos vários espaços sociais 

onde me insiro, intervenho de uma forma informada, respei-

tadora e construtiva.

• Respeito as regras democráticas e assumo como minhas as 

decisões tomadas coletivamente.

• Assumo que sou parte da sociedade onde me insiro e ajo 

numa perspetiva de serviço libertador e de construção de 

futuro.

• Uso a empatia na minha forma de comunicar com os outros, 

demonstro tolerância e respeito perante outros pontos de 

vista.

• Tenho/mostro capacidade de relacionamento e trabalho em 

equipa, contribuindo ativamente para o sucesso do coletivo 

através do meu desempenho do meu papel, com competên-

cia.

•  Assumo papéis de liderança, de forma equilibrada, e tenho 

em conta as minhas necessidades e as do grupo.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL FUNDAMENTAÇÃO

• A participação deve ser exercida de forma consciente e infor-

mada (sobre direitos e deveres), fundamentada, construtiva e 

aberta aos outros, assumindo e defendendo direitos e cum-

prindo os deveres estabelecidos. O conhecimento dos direi-

tos e deveres não se adquire num dado momento; requer 

uma atitude de constante busca de informação e de adapta-

ção em diferentes realidades.

• Conhecer apenas os direitos e deveres não é suficiente; a ci-

dadania deve ser vivida: informar-se, analisar diferentes pon-

tos de vista sobre um tema, ser capaz de ouvir e demonstrar 

uma atitude positiva e construtiva são essenciais para dar 

testemunho como cidadão interventivo mas responsável e 

tolerante.

• A participação nas diversas reuniões e conselhos a que somos 

chamados a participar requerem um envolvimento e respeito 

pelas regras de funcionamento das mesmas.

• A cooperação e a solidariedade são fundamentais a uma par-

ticipação orientada para os outros, para “deixar o mundo um 

pouco melhor”. A todos os níveis (ONG, associações sem fins 

lucrativos, instituições sociais) e no âmbito mais diverso (lo-

cal, nacional, internacional) há entidades que desempenham 

funções relevantes no panorama social e que, uma vez conhe-

cidas, oferecem oportunidades de colaboração concreta e 

de demonstração de um espírito de serviço. O testemunho 

cristão implica uma perspetiva libertadora. O serviço surge 

como entrega ao outro, como doação e ato de humildade, 

não como ato de reconciliação consigo próprio e de autojus-

tificação. 

• «Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que cho-

ram.» (Romanos 12:15).

• O trabalho em equipa não é a soma dos trabalhos/desempe-

nhos individuais de cada um dos membros do grupo. As ativi-

dades desenvolvidas requerem o envolvimento de todos nas 

diversas tarefas e a compreensão que todas são importantes 

e determinantes para o sucesso de todos.

• A liderança está relacionada com a capacidade de uma pes-

soa para influenciar, motivar e capacitar os outros que o ro-

deiam para que estes contribuam para a eficácia e o sucesso 

dos empreendimentos/projectos/organizações das quais são 

membros. Neste sentido, é necessário ter em conta as carac-

terísticas e as necessidades do grupo, para além das do pró-

prio líder.
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