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Assunto: Pareceres dos Tutores Locais e Assistentes – 2º e 3º PIF 
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Caros Tutores Locais, Chefes de Agrupamento e Assistentes de Agrupamento, 

Como é do conhecimento de todos o Sistema de Formação de Adultos preconiza uma 
participação ativa e fundamental dos Tutores Locais no Percurso formativo dos candidatos 
a dirigente.  

O processo de aprovação ou não aprovação dos candidatos em cada um dos anos 
(discernimento e estágio) do percurso só fica completo com a entrega dos pareceres dos 
tutores locais. 

A Maturidade Cristã é outro dos processos que deve ser algo de parecer, neste caso dos 
Assistentes de Agrupamento, que devem identificar estado em que se encontra o processo 
de maturidade cristã do candidato.  

Sendo assim, relativamente aos formandos do 2º PIF: 

• O parecer do Tutor Local, cumprindo as indicações do documento 
(PIF_Estágio_Parecer) em anexo; 

• O parecer do Assistente, não existindo modelo próprio. Neste caso, o Assistente de 
Agrupamento deve indicar se o candidato cumpriu ou não com os requisitos 
essenciais (ver documento, Maturidade-Cristã) para ser dirigente do CNE. 

Formandos do 3º PIF: 

• O parecer do Tutor Local, cumprindo as indicações do documento 
(PIF_Discernimento_Parecer) em anexo; 

• O parecer do Assistente, não existindo modelo próprio. Neste caso, o Assistente de 
Agrupamento deve indicar se o candidato cumpriu ou não com os requisitos 
essenciais (ver documento, Maturidade-Cristã) para ser dirigente do CNE. Pode 
ainda indicar propostas para o aprofundamento da Maturidade Cristã para o ano 
de estágio do candidato. 
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A elaboração do parecer do Tutor Local e do Assistente reveste-se de extrema importância 
para a conclusão do percurso do candidato, devendo ser algo de uma reflexão profunda 
entre o candidato e tutor local e do candidato com o Assistente de Agrupamento. 

O envio dos pareceres deve ser feito, tal como referido nos diferentes encontros de tutores, 
até dia 5 de Agosto de 2017 para o e-mail (sra.oeste@escutismo.pt) da secretaria de 
recursos adultos do Núcleo do Oeste. 

Reforça-se ainda a importância dos pareceres, no modelo indicado e no prazo 
estabelecido, para a conclusão do discernimento ou estágio do candidato a dirigente. 

Qualquer outra questão ou dúvida não hesitem em contactar (sra.oeste@escutismo.pt) 
estando sempre disponível para esclarecer todas as dúvidas que surjam. 

 

Uma forte canhota,  
Carlos Pacheco  

Chefe de Núcleo Adjunto 
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