
 

De: Chefe de Campo e Chefe de Acampamento   

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Circular: 10-CN-2022 

Data: 17/03/2022 

Assunto: Formação ACANAC: Construção 22 – divulgação de horários 

 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

Conforme divulgado na circular 07-CN-2022 de 9 de março, está disponível uma nova atividade de formação 

dirigida, particularmente, a inscritos no ACANAC, mas aberta a todos, dando ferramentas para qualquer 

atividade. 

 

A Construção 22 é uma atividade de formação, em formato online, dirigida a Candidatos a Dirigente e 

Dirigentes onde o principal objetivo é obter ferramentas úteis para tirar o melhor partido deste 

acampamento, junto dos jovens. Cada participante poderá inscrever-se através do SIIE, até dia 27 de março, 

em um ou mais módulos (de 2h00 cada), com um limite de 25 participantes em cada módulo. Podem consultar 

as diferentes temáticas e o respetivo horário no programa que se segue:  

 

Módulo Horário 

Relação Internacional em Campo 2 de abril | das 9h00 às 11h00 

Relação Educativa em Campo 2 de abril | das 11h15 às 13h15 

Gestão e Mediação de Conflitos 2 de abril | das 14h15 às 16h15 

Gestão Financeira em Campo 2 de abril | das 16h30 às 20h30 

Gestão de Tempo 2 de abril | das 21h30 às 23h30 

Missão do Dirigente em Campo 3 de abril | das 9h00 às 11h00 

Tempos de Grupo 3 de abril | das 11h15 às 13h15 

Comunicação Emocional 3 de abril | das 14h30 às 16h30 

 

Para participar na Construção 22 pede-se apenas que tragam boa disposição e espírito de compromisso. 

 

De referir que estes módulos estão integrados na Formação Contínua, mas não devem ser confundidos 

com a formação obrigatória para o ACANAC – “Acampamento Seguro”, cuja informação será partilhada num 

futuro próximo.  

 

 

 
 



 

 

 

Para esclarecimento de dúvidas enviar email para squartin@escutismo.pt.   

Canhota amiga, 

      

 

      

Ivo Faria      Célio Goyacla 

Chefe de Campo     Chefe de Acampamento 

mailto:squartin@escutismo.pt

