
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Caros irmãos Escutas, 
 

A Junta Central do CNE reúne sob uma única designação - Fundos de Apoio ao Escutismo Local - e 

uma única marca todos os fundos que se encontram distribuídos pelas diversas Secretarias e áreas 

temáticas:  

Fundo Manuel Faria - A Secretaria Nacional Pedagógica tem 15 mil euros para apoiar projetos 

pedagógicos de excelência. 

Fundo Francisco Sousa Dias- A Secretaria Internacional tem 15 mil euros para apoiar atividades 

escutistas internacionais. 

Fundo Canto de Patrulha - A Secretaria Nacional para a Gestão tem 10 mil euros para apoiar 

pequenas obras nas sedes. 

Embora com objetivos pedagógicos diferentes, a finalidade de todos eles é clara: apoiar 

financeiramente as atividades e iniciativas das Unidades do CNE.  

Serve a presente circular para informar da abertura do período de candidaturas de 2017, devendo 

considerar-se, para os três fundos, os seguintes prazos: 

· Abertura de candidaturas: 1 de fevereiro até 26 de março 

· Divulgação dos projetos finalistas: até 2 de abril 

· Apresentação pública (*) 15 de abril 

· Divulgação dos resultados finais: 20 de abril.  

(*) Devem todos os candidatos reservar esta data pois uma vez selecionados para o Fundo Manuel Faria 

(SNP) ou para o Fundo Francisco Sousa Dias (SI), terão de fazer uma breve apresentação do seu projeto 

que pode ser presencial ou via skype. No caso de ser presencial, em local a definir, as despesas de 

deslocação são comparticipadas e o local é escolhido de forma a ser o mais central possível a todos os 

candidatos. 

Data: 22 de janeiro de 2018 

Assunto: Fundos de Apoio ao Escutismo Local 2018 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 

De: Secretaria Nacional Pedagógica, Secretaria Internacional e Secretaria Nacional para a Gestão 

 Circular: 18-1-SI 



 

Só podem candidatar-se aos Fundos de Apoio ao Escutismo Local os Agrupamentos que tenham 
participado na Campanha do Calendário 2018.  

Mais informações no espaço dos Fundos de Apoio ao Escutismo Local em: 

 http://escutismo.pt/dirigentes/propostas/fundos-de-apoio-ao-escutismo-local  

 

 

 

Secretária Nacional Pedagógica 
Raquel Kitrinas 

Secretário Internacional 
Ricardo Matos 

Secretário Nacional para a Gestão 
Manuel Lavadinho 
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