
 

Inscrições de Dirigentes, Noviços e Aspirantes a Dirigente para integrarem 

as Equipas de Atividades e a Segurança e Proteção Civil. 

As inscrições para integrarem as Equipas de Atividades e para a Proteção Civil são feitas de 

forma individual. Assim, cada Dirigente (com acesso ao SIIE) ou o responsável do vosso 

Agrupamento pelo SIIE (Chefe de Agrupamento ou Secretário), deverá proceder da seguinte 

forma: 

1 – Aceder ao SIIE:  https://siie.escutismo.pt 

2 – Na Barra superior do SIIE, aceda ao separador “Elementos”. Surgirá a lista de todos os 

Elementos do Agrupamento. 

Faça um filtro, e pesquise o Dirigente que pretende inscrever. 

 

 

3 – Já na Ficha do Dirigentes selecionado, é necessário aceder ao separador "Inscrição Ativ." 

(na barra superior do SIIE), selecionar a atividade Regional "São Jorge 2019 - Região de 

Viana do Castelo" (código da Atividade: R18000002) - Para facilitar, utilizem a barra de 

pesquisa e insiram o código da atividade. 

 

https://siie.escutismo.pt/


 

4 – No interior da Atividade selecionada, irá surgir um primeiro separador onde mostra as 

informações relativas ao Dirigente em causa (Nome, NIN, contactos, etc). Caso seja 

necessário corrigir algum destes dados, deverá proceder à atualização, conforme os 

habituais procedimentos de secretaria. 

No canto inferior esquerdo do SIIE faça “Seguinte”. 

Na segunda página da inscrição “Áreas de Serviço”, irão surgir as várias áreas onde o 

Dirigente se poderá inscrever. Coloque o visto na área respetiva e faça “Guardar”. Por fim 

clique em “seguinte”… 

 

Nesta área de inscrição, não será necessário preencher qualquer campo nos separadores 

“Áreas de Formação” nem “Outros Dados”. Assi, clique em seguinte até chegarem ao 

separador “Finalizar”.  

5 – Neste separador irá visualizar os dados do Dirigente e o valor da inscrição. 

Clique em “Finalizar Inscrição”. 

Os valores relativos às inscrições deverão ser enviados através de transferência bancária para 

a Junta Regional, através do NIB: 017000000019264310135  do Banco "//ABANCA 

 

Deverá juntar todos os valores relativos às secções e aos Dirigentes inscritos para os 

Serviços, procedendo a um único pagamento. 

 

O comprovativo de pagamento deverá ser enviado para o email: 

financeiro.vianadocastelo@escutismo.pt 

 


