De: Secretaria Internacional
Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos
Assunto: Curso de Preparação Internacional – CPI
Data: 27 de dezembro de 2019
Circular: 19-13-SI

Olá a todos,

Os Encontros de Preparação Internacional (EPI) surgem como uma ferramenta criada pela
Secretaria Internacional para trabalhar e dar a conhecer a dimensão internacional do Escutismo
com Caminheiros/Companheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes.
Procura-se aumentar, valorizar e qualificar os projetos de cariz internacional, sensibilizar os
participantes para a vivência da dimensão internacional enquanto mais-valia pedagógica e
também facilitar meios (recursos, contatos, etc) para a elaboração de uma atividade
internacional.
Desde 2015 que a Secretaria Internacional procura envolver as regiões escutistas na
organização, gestão e dinamização dos seus Encontros de Preparação Internacional, sendo este
trabalho coordenado pelo Interlocutor Internacional de cada região.
Olhando ao panorama de formação de adultos, e valorizando a formação ministrada durante o
EPI, faz sentido que o EPI passe a ter um formato diferente e que seja organizado, preparado e
dinamizado em parceria entre os Interlocutores Internacionais e as equipas regionais de
formação sendo este novo CPI - Curso de Preparação Internacional incluído na formação
contínua dos dirigentes.
O curso continuará aberto à participação de caminheiros e dirigentes, contando para a contagem
de créditos formativos para os segundos, quando se iniciar este processo.
Apresentamos assim o agendamento dos CPIs previstos para 2020 à data de hoje.
O contato direto para esclarecimento de dúvidas e informação sobre inscrições para cada
encontro ficará a cargo do respetivo Interlocutor Internacional.

Região
LeiriaFátima
BragançaMiranda

Interlocutor
Internacional

Contacto

Filipe Salgueiro internacional.leiriafatima@escutismo.pt
Margarida
Macedo

Datas
1 de Fevereiro

margaridamaria.macedo@gmail.com

7 de Março

Porto

Mário Pinto

ii.porto@escutismo.pt

8 de Fevereiro 2020 16 de Maio 2020 - 19
de Setembro 2020

Aveiro

Ana Filipa
Nascimento

internacional.aveiro@escutismo.pt

18 de Janeiro

Évora

Nuno Camelo

internacional.evora@escutismo.pt

15 de Fevereiro

Santarém

David Damásio
Francisco

internacional.santarem@escutismo.pt

8 de Março

Setúbal

Guilherme
Núncio

internacional.setubal@escutismo.pt

25 de Abril

Sempre alerta para Servir,

Ricardo Matos
Secretário Internacional

