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Só posso candidatar-me ao Fundo Sousa Dias se o meu projeto se realizar fora de Portugal? 
  
Não. São aceites candidaturas ao Fundo apresentadas por Agrupamentos, para projetos a 
concretizar em Portugal ou no estrangeiro. 
  
Há ainda dois âmbitos de apoio: 
  
1 – Âmbito Principal: para projetos internacionais que materializem parceria com associações 
ou organizações escutistas de outros países, em primeira instância, ou com associações ou 
entidades não escutistas de outros países, em segunda instância.  
  
2 – Âmbito Secundário: para projetos internacionais unilaterais de extraordinária e 
comprovada qualidade, nos termos das normas de acesso ao Fundo. 
  
Que aspetos valorizam a minha candidatura? 
  
Candidaturas que consubstanciem parcerias são consideradas "candidaturas prioritárias", isto 
porque projetos criados em parceria são sempre mais ricos em todas as suas fases, estejam 
envolvidas associações escutistas ou não escutistas. 
  
Existe um manual criado com o propósito de ajudar à criação de parcerias entre Europa e 
África, no entanto os conceitos básicos de apoio à criação de qualquer parceria são universais 
e podem ser consultados aqui. 
  
São critérios de valoração dos projetos, os seguintes:  
  
a) Estabilidade e qualidade das parcerias (20%) 
b) Objetivos educativos (20%)  
c) Contactos com as comunidades locais (10%) 
d) Sustentabilidade e razoabilidade financeira (10%)  
e) Inovação e criatividade (5%)  
f) Exequibilidade do projeto (5%)  
g) Número de participantes (5%)  
h) Sequência do projeto (5%) 
i) Estruturação e fundamentação do projeto (10%)  
j) Participação ativa dos escuteiros em todas as fases do projeto (10%) 
  

http://internacional.cne-escutismo.pt/LinkClick.aspx?fileticket=apvbi6%2ftsJs%3d&tabid=2349&mid=4219


  
Existem temas considerados prioritários? 
  
São temas prioritários para os projetos os seguintes, sem ordem de preferência ou valoração, 
abordados separadamente ou em conjunto:  
  
a) Democracia, empowerment e participação juvenil;  
b) Ambiente, qualidade de vida e saúde;  
c) Promoção da inclusão social;  
d) Cultura e tradições populares;  
e) Intercâmbios relacionados com o programa educativo e recursos adultos;  
f) Vivência espiritual. 
  
Enviei a candidatura ao Fundo Sousa Dias. Continuo a ter de preencher a ficha de projeto 
para a minha Atividade Escutista Internacional? 
  
Não. O modelo de candidatura ao Fundo Sousa Dias tem os mesmos campos da ficha de 
projeto a enviar à Secretaria Internacional 3 meses antes de realizar uma Atividade Escutista 
Internacional.  
  
 


