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UMA PROPOSTA QUE VEM
DAS BASES
Tendo por base a importante contribuição
dos Guias de Patrulha na consecução da
missão e finalidade do Escutismo, o CNE
decidiu lançar o Encontro Nacional de
Guias, envolvendo todas as estruturas desde
o agrupamento até ao nível nacional da
CNE.
 
Pretende-se que o Encontro Nacional de
Guias, com toda a dinâmica subjacente ao
mesmo, seja uma verdadeira ferramenta de
participação das crianças e jovens.
 
Através da criação deste espaço, baseado na
premissa "ask the boy", as ideias dos
escuteiros para enfrentar os desafios da
nossa associação foram ouvidas e registadas
no documento que aqui se apresenta.

A DINÂMICA

FINALIDADES DA DINÂMICA DO
ENCONTRO NACIONAL DE GUIAS
· Promover a importância do Guia em todo o
método escutista
· Envolver os Guias na construção das suas
oportunidades educativas nos diferentes níveis      
· Fomentar a participação das crianças e jovens no
processo de tomada de decisão         
· Criar espaços nos diferentes níveis para a
valorização dos nossos Guias
· Promover o "ask the boy" no centro de tomada
de decisão nacional
· Discutir os diversos temas propostos (tema de
consulta, temas de interesse de nível nacional e
temas propostos pelos Guias) de forma a chegar a
soluções benéficas para o movimento
· Valorizar os Guias no seu trabalho quotidiano
· Possibilitar um conjunto de oportunidades
educativas aos Guias.



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DOS LOBITOS

O QUE É O ENVOLVIMENTO
NA COMUNIDADE?

COMO MELHORAR O IMPACTO DO
ESCUTISMO NA COMUNIDADE?

O GUIA NAS 

ESTRUTURAS

 
Boas ações e atividades para
as outras crianças.
Ser ativo na sociedade.
Ajudar a tornar um mundo
um pouco melhor, como disse
Baden Powell.

COMO SÃO OS LOBITOS
ATIVOS NA COMUNIDADE?

RECONHECIMENTO E IMPACTO
DO ESCUTISMO NA SOCIEDADE

CONTRIBUIÇÃO DO ESCUTISMO
PARA A SOCIEDADE

 
Ajudar os outros, trabalhar ou
fazer atividades de limpeza em
espaços públicos como por
exemplo: jardim, praia, parque, ...
Ajudar pessoas com dificuldades
em várias tarefas.

 
Realizam tarefas na Eucaristia.
Ajudam na festa da paróquia.
Fazem animações em lares.
Participam no Banco
Alimentar e na recolha de
bens para os mais
necessitados.

 
Ajudar a proteger a natureza.
Dar alegria, amor e amizade.

 
Reconhecimento devido à
visão positiva dos lobitos e de
viverem sempre da melhor
vontade.



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DA II SECÇÃO

O QUE DAMOS 
Respeito
Diversão
Exemplo
Apoio
Felicidade
Suporte
Amizade
Fé
Envolvência
Crescimento
Companhia

AGIR CONCRETAMENTE NO ENVOLVIMENTO NA COMUNIDADE
 

Sensibilizar a população sobre o que devem fazer
em caso de incêndio, e sobre as medidas de
prevenção a tomar, tal como a limpeza dos matos.
Realizar um piquenique com um lar de idoso num
parque ao ar livre.
Organizar em conjunto com a comunidade uma
refeição partilhada em que no final se distribui
alimentos aos sem-abrigo.
Criar um kit médico e de higiene (com produtos
básicos) para entregar a sem-abrigos.
Ir a uma associação cultural de outra região para
trocar a cultura da nossa região e ficar a conhecer
melhor os locais.
Ir a uma casa de órfãos para os integrar na
sociedade.
Ir em Patrulha/Tripulação a uma associação de
pessoas com deficiência e ajudar os especialistas
com as tarefas diárias.

 

O QUE RECEBEMOS
 

Respeito
Aceitação
Apoio Financeiro
Força
Reconhecimento
Julgamento
Lugares para
acampar
Confiança
Solidariedade

 
 

Ajudar numa campanha de angariação de fundos para o
nosso grupo desportivo local poder participar em
competições que são mais caras.
Preparar uma pequena palestra para apresentar nas
escolas sobre os países que actualmente estão em guerra
e sensibilizá-los para a importância da paz no mundo
Ir ao centro de dia local e levar um pouco de natureza,
seja em plantas ou animais.
Organizar com a associação cultural local, por exemplo
um grupo de folcore, uma atividade em praça pública
em que ensinamos às pessoas a dança tradicional da
zona.
Apresentar à população propostas para a redução de
emissões de carbono.
Envolvermo-nos nas atividades de âmbito gastronómico
e/ou histórico da cidade.

AINDA, SE NA MINHA REALIDADE LOCAL SE JUSTIFICAR...

 
 Pontos positivos

Escola informal
Modo de vida
Apoio e
colaboração da
comunidade
Respeito
Envolvência “fazem
de tudo para nos
ver melhorar”

IMPACTO E IMAGEM 
 
 Pontos negativos

Excessiva angariação de fundos. 
Solução:
 

 
 

Falta de ecopontos;
Mais uso dos transportes públicos;
Falta de comunicação com a
comunidade;
Falta de apoio aos mais
necessitados;
Mais espaços verdes;
Falta de renovação e edifícios.

 
 Levantamento do material que falta (ecopontos) e entregar às
autarquias locais;
 Sensibilizar as pessoas para reciclagem;
 Promover o uso dos transportes públicos;
 Plantação de árvores e limpeza de jardins;
 Visitar a casa de idosos para ajudar por exemplo compras, conviver, etc;
 Criação de banco alimentar e recolha de alimentos;
 Voluntariar-se junto de associações que possam fornecer o material
necessário e “arregaçar as mangas”.

NECESSIDADES
IDENTIFICADAS

 
- Justificar as angariações de fundos;
- Apoiar a comunidade nas suas 
necessidades e não só nas nossas;
- Atividades de interacção com a
comunidade;
- Explicar como funciona o Escutismo;
- Fazer voluntariado;
- Mostrar respeito.

SOLUÇÕES



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DA III SECÇÃO

Na medida em que reconhece que nós estamos cá para ajudar e dão-nos
apoio e motivação para o fazer.
Claro está que como escuteiros temos de fazer as nossas angariações de
fundos. A comunidade é normalmente quem mais ajuda neste objetivo, sendo
comprando o que vendemos ou vindo a atividades ou jantar que façamos.
Sempre que é preciso algum espaço ou alguma coisa necessária para alguma
atividade , de qualquer tipo que esta possa ser, a comunidade é quem nos
oferece esse apoio .
A comunidade consegue dar a cada escuteiro oportunidades para crescer e
refletir sobre o seu ser e mudar-se a si mas também a sociedade
Cada escuteiro é chamado a colaborar com a restante comunidade, não
queremos nem devemos ser uma associação elitista. Infelizmente achamos que
damos mais do que recebemos.
Somos julgados como “os meninos e meninas que vão nas procissões e cantam
nas missas e estão sempre a pedir dinheiro”. Queremos estar mais despegados
da imagem religiosa e mais próximos e visíveis da sociedade civil.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A COMUNIDADE OFERECE-NOS

NA RELAÇÃO COM O
DIRIGENTE

Reconhecimento/afeto
Apoio financeiro
Apoio logístico
Oportunidades
Colaboração
Julgamento (- positivo)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 
Sendo escuteiros temos uma função de transmitir, transmitir os nossos
valores , aquilo que seguimos , acreditamos , a maneira como vemos  e
olhamos o mundo
Estarmos interessados na nossa comunidade e cidade, fazer o melhor com
ela e cuidá-la.
Sendo escuteiros e cidadãos ativos na nossa comunidade temos também a
função de ser um exemplo para a comunidade.
Com a nossa Lei e Princípios podemos servir de exemplo para muita gente
A comunidade espera que nós estejamos lá, não só quando temos uma
atividade ou algo para fazer com eles mas esperam um apoio contínuo.
Espera que não estejamos fechados na nossa caixa, mas que interajamos
com a comunidade sendo ativos na mesma.
Focarmos nós também nas outras associações que tanto oferecem
também à comunidade .

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

O PAPEL DO ESCUTISMO
NA SOCIEDADE

Transmissão de valores
Cidadania ativa e interessada
Exemplo
Ação contínua (não só nos dias de
atividade)
Proatividade/Comunicação
Parcerias entre associações

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Temos a vontade e disponibilidade para com a comunidade mas ao mesmo tempo estamos
distantes da mesma por vontade própria ou negação da comunidade para conosco.
Não temos uma forte interação com a comunidade ,estamos presentes nesta mas de uma
forma fantasma.
Acolhemos mais do que somos acolhidos, a comunidade poderá contar sempre com os
escuteiros pois a nossa Lei, apesar de desconhecida, é admirada pela nossa forma de agir.
Somos formadores e conseguimos mudar mentes e atitudes, a comunidade desconhece por
completo o nosso ideal mas sabe que somos ordenados e honrados e como tal somos uma
escola informal para os jovens.
A nossa honra é tão valorizada que somos vistos como pessoas competentes e que se deixam
envolver em diversas situações.
Os escuteiros são “diferentes” e graças a isso a troca de experiências é enorme e muito
dominante se a comunidade se deixar envolver.
Somos quem “ajuda as velhinhas a atravessar a estrada “e como tal a comunidade sabe que
somos solidários e prontos a ajudar em qualquer altura ou dificuldade.
Somos vistos como pessoas inovadoras e dinâmicas, APESAR, de a sociedade nos ver como um
pouco retrogradas a nível de pensamento (homofobia, divorcio).
“Os escuteiros estão sempre alegres e são faladores e cantores” no entanto acreditamos que
devíamos interagir de uma forma mais dinâmica e inovadora com a sociedade e não
unicamente dentro do movimento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

O QUE A COMUNIDADE
ESPERA DE NÓS

Disponibilidade
Interação
Acolhimento
Formação de jovens
Compromisso e
envolvência
Troca de
Experiências
Solidariedade
Inovação
Boa disposição de
espírito

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DA IV SECÇÃO

ENVOLVIMENTO
NA COMUNIDADE

IMPACTO NA SOCIEDADE

O QUE NOS DÁ A
COMUNIDADE LOCAL?

RESPOSTA ÀS NECESSIDADES
DA COMUNIDADE

No geral, sentimo-nos envolvidos na comunidade, porém,
em algumas nota-se uma resistência ao papel do
Escuteiro e só se lembram de nós quando necessitam. 
No entanto, deveremos melhorar a disponibilidade de
cada um para perceber de forma ativa as necessidades
da comunidade, procurando a ajuda nas entidades locais.
Devemo-nos envolver nas comunidades das seguintes
formas:

·- Participar ativamente nas assembleias locais (ex:
Assembleias Municipais, de Freguesia e Conselhos no
Movimento Escutista);
·- Desenvolver ações de voluntariado (ex: Separar
tampinhas);
- Envolver na comunidade paroquial (ex: envolver um
caminheiro/Companheiro/Aeronauta no Conselho
Pastoral da Paróquia);
- Desenvolver atividades para a população não
escutista (ex: dia aberto com jogos tradicionais);
- Participar/dinamizar em iniciativas locais (ex:
dinamizar ações de sensibilização);
- Passar da palavra para a ação.

A presença do Escuteiro é sentida, mesmo quando o
escuteiro é identificado através de estereótipos e/ou
ideias falsas e vê, por vezes, o seu trabalho desvalorizado.
O impacto é maior, quanto mais próxima estiver a
comunidade, na educação dos jovens e na comunidade
paroquial desde que a mesma esteja disposta a tal.
Dinamizar a comunidade através de:
- Dias abertos com jogos tradicionais;
- Partilha de conhecimento;
- Difusão de princípios, valores e ideias.

Sendo os Escuteiros parte integrante da comunidade
local, a mesma promove diversos apoios, tais como:
financeiros, logísticos e materiais. Permitindo assim a
vivência de experiências, abertura a oportunidades,
motivando-nos a continuar a nossa caminhada escutista.

Todos concordamos que os Escuteiros devem ter um
papel ATIVO nas suas comunidades. Esta responsabilidade
implica estar alerta para as necessidades das pessoas à
nossa volta e tentar dar resposta aos seus problemas.
Isto pode fazer-se através do envolvimento na
comunidade nas nossas atividades escutistas; também se
pode divulgar aquilo que fazemos em “barraquinhas” nas
festas, eventos, etc., de forma a que pessoas fiquem com
uma ideia real daquilo que fazemos e que somos mais do
que meninos com pompons nas meias a vender rifas ou
calendários (angariações de fundos).
Desta forma, mostrando os nossos valores e o serviço que
prestamos, de forma dinâmica e proativa, demonstramos
realmente a relevância do movimento e como este é
importante na formação de crianças, jovens e adultos.
Outra forma de melhorar o nosso impacto, pode ser
através de uma melhor comunicação entre a Paróquia, as
associações, as instituições camarárias e os
Agrupamentos; com uma melhor comunicação
pretende-se aumentar a participação em Conselhos
Pastorais, Conselhos Municipais, Assembleias, etc.
Em conclusão, não esquecendo a Promessa que fazemos,
a Lei Escutista e que não somos só escuteiros quando
temos um lenço ao pescoço, também é importante
envolvermo-nos em grupo fora do movimento para criar
uma maior proximidade com a Sociedade.



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 

CONSELHO DE GUIAS

Relação Educativa Igreja
O dirigente ideal é amigo, companheiro, paciente,
respeitador, cativante, escuta as diferentes
opiniões e incentiva os escuteiros sem os rebaixar.
É presente, compreensivo, aberto à mudança,
conselheiro, divertido, carinhoso, orientador,
brincalhão, disponível, imparcial, um irmão mais
velho que dá a sua opinião, mas não a impõe.
Colabora, tem proximidade com o resto dos
elementos, é paciente, ativo, justo, dinâmico e
atualizado, não só a nível do Programa Educativo
do CNE como também da Sociedade atual. 
O papel do dirigente na preparação das atividades
é o de colaborar e acompanhar, devendo as
atividades ser escolhidas e preparadas pelos
elementos da secção. As atividades devem ser
preparadas em conjunto, devendo o dirigente ouvir
os elementos, supervisionar e aprovar o seu
trabalho e orientá-los. O Conselho de Guias tem
um papel fundamental na preparação das
atividades, se bem que nem todos os agrupamentos
o utilizam. A divisão de tarefas por comissões
organizadas também é uma boa prática, sempre
com a orientação do dirigente. 
Os  Guias consideram-se ouvidos e que existe
interação na sua unidade, se bem que por vezes
sentem que as opiniões dos dirigentes se
sobrepõem, impondo-as. A IV secção crê que devia
ter uma voz mais ativa neste processo. Os Guias
sentem-se com mais intimidade com os chefes,
confiando mais nas suas propostas relativamente
aos restantes elementos.

Os Escuteiros sentem-se mais próximos da Igreja
quando nas atividades têm dinâmicas espirituais,
bandas escutistas com músicas cristãs, conversas
abertas com o Assistente sobre dúvidas que
possam existir, exemplos de como ajudar os outros
através da Igreja, quando participam na eucaristia,
incluindo nas leituras, ajudam a Paróquia em
festas ou procissões, vendem artefactos religiosos,
rezam, conhecem e experienciam diferentes
maneiras de viver a fé. No sentido de melhorar esta
aproximação, sugere-se que as eucaristias sejam
mais dinâmicas e apelativas, que a comunicação
com o Assistente e a comunidade possa ser feita de
maneira mais criativa e cativante e ainda que haja
mais iniciativas interventivas em conjunto. 
Os Escuteiros dão o seu testemunho de fé
participando na eucaristia e vida paroquial,
realizando o seu percurso de catequese, ajudando
o próximo ao praticar boas ações, dando o exemplo,
transmitindo os valores da Igreja Católica,
espalhando e transmitindo a fé aos outros,
rezando, participando em encontros de jovens,
peregrinações ou procissões, acolitando e através
da Promessa e ideias Cristãos.
O  Escutismo ajuda a viver a fé na medida em que
cria atividades apelativas em que a fé é vivida de
maneira divertida, incentiva debates religiosos,
cativa a participar na eucaristia, nas procissões e a
rezar, demonstra o papel importante que os
Escuteiros têm enquanto cidadãos na sociedade,
sendo o exemplo em termos de ação, dá a
oportunidade aos jovens de serem ouvidos na
Igreja e dá liberdade de se encontrar o próprio
lugar através da espiritualidade e não através das
obrigações religiosas.



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 

CONSELHO DE GUIAS

sustentabilidade
 ambiental

O CNE deve tomar uma posição firme, quase de
obrigação, levando a que os Agrupamentos lutem
mais pela sustentabilidade ambiental através da
reciclagem e outros métodos e não contribuam
para a poluição.
A ação começa em casa, na escola e noutros
ambientes, não só na sede e atividades escutistas,
devendo ser dado o exemplo à comunidade. Os
Escuteiros devem estar conscientes para os
desafios e problemas atuais ambientais, tais como
a poluição dos transportes, agropecuária ou
utilização excessiva de papel e plástico. 
Os Escuteiros devem ajudar a reciclar, reduzir e
reutilizar (regra dos 3rs), fazer campanhas de
limpeza florestal e de praia, criar bancos de roupa,
apanhar lixo, fazer a compostagem na sede,
aproveitar a água da chuva, gerir o impacto
ambiental do acampamento, oferecer a
alimentação de sobra de atividades a quem mais
precisa e promover ações de sensibilização.

Com o intuito de melhorar a inclusão de pessoas
com diferente orientação sexual da “tradicional”, o
CNE deveria incluir explicitamente nos seus
estatutos a liberdade de orientação sexual, aceitar
e adaptar-se às diferentes realidades, mostrar que
a Igreja deve mostrar inclusão e aceitar todos, deve
ter respeito e paciência ao transmitir a sua opinião
dado que a temática é muito sensível, ouvir os mais
novos sobre o que os mesmos acham em relação ao 

diversidade

tema, podendo ajudar a mudar a realidade. Mesmo
estando ligado à Igreja cada escuteiro, familiar,
comunidade, etc. não deve discriminar as pessoas
com uma orientação sexual diferente da
“tradicional”, não se impor ou considerar este tema
que apenas diz respeito à privacidade de cada
pessoa e não ao CNE.
Com o intuito de melhorar a inclusão de pessoas
com necessidades educativas especiais (NEE), o
CNE deveria não as descriminar ou excluir, ter um
programa adequado quer enquanto as mesmas
estejam no seu percurso escutista, quer como
animadores, iniciar uma formação para dirigentes
sobre como incluir estas pessoas adequadamente,
ter uma formação para os jovens e crianças sobre
esta inclusão, organizar um grupo de pessoas com
NEE que explore o seu potencial, alargar o período
de permanência na IV secção ou numa fase
transitória ou numa equipa de animação para os
jovens com NEE para que possam continuar a
ajudar sem ter a responsabilidade de um dirigente,
incentivar os que não se conseguem integrar num
agrupamento a integrar a FNA, adaptar atividades
e métodos de ensino com base nas limitações de
cada um e de maneira a que ninguém se sinta
excluído, entender que as pessoas com NEE são
uma mais-valia para o CNE e motivá-las a ficar,
sendo a inclusão uma relação recíproca e
enriquecedora de partilha e aprendizagem.



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 

CONSELHO DE GUIAS

construção do cne
O que os Guias mais valorizam no CNE é a
diversidade de atividades, raides, acampamentos,
fazer amizades para a vida, aprender técnicas de
sobrevivência, desenvolverem-se enquanto
indivíduos, o espírito de união entre milhares de
jovens e crianças em torno do mesmo ideal,
descobrir novas realidades, poder sonhar, poder
errar de forma construtiva e educativa, o contacto
com a natureza, a música, os valores comuns
transmitidos, a vivência da fé, a possibilidade de
mudar o mundo, os exemplos e aprendizagens e a
organização da Associação.
O CNE melhoraria se os dirigentes fossem
avaliados pelos elementos, se os agrupamentos
participassem mais em encontros inter e intra-
regionais e nacionais e existissem mais destes,
representatividade da IV no Conselho Nacional,
conhecimento das diferentes vertentes do
escutismo (terrestre, aéreo, marítimo), presença
maior de elementos da IV secção nas atividades e
funcionamento mais em clã do que em tribo, o
uniforme fosse adequado às necessidades de
campo (raides) e mais adaptados ao corpo
feminino, o sistema de progresso não fosse tão
burocrático e subjetivo, fossem criadas mais
atividades na comunidade, o Assistente de
Agrupamento não tivesse tanto poder, o Crisma
não fosse obrigatório, houvesse mais plataformas
de comunicação e transmissão de experiências,
maior inclusão de pessoas com deficiência e
diferentes ideias, mais comunicação, melhor
acompanhamento aos caminheiros que saem da
secção/criação de programa especial,
acampamento nacional de lobitos, não utilização
de meias no uniforme e melhores condições para
os participantes em grandes acampamentos como
o ACANAC.

futuro do cne
Daqui a 10 anos o CNE deverá dar-se melhor com a
comunidade, voltar a utilizar os cintos de cabedal
no uniforme, criar atividades diferentes e
divertidas, crescer a nível de números, criar mais
Agrupamentos, adaptar-se às novas tecnologias,
aceitar diferentes mentalidades da sociedade e
religiosas, abrir-se mais em relação aos temas
atuais, deixar de ser tão tradicional, ter maior
visibilidade, aceitar todos, procurar novos
membros, valorizar os cargos e abrangê-los a mais
Escuteiros. Infelizmente o CNE tem menos jovens a
aderir por ter muitas regras, passando a solução
por cativar jovens e crianças a aderir ao
movimento e melhorar a formação de dirigentes. 
O sonho dos Guias para o CNE é o crescimento da
associação através da retenção dos membros atuais
e recrutamento de novos, uma melhor
comunicação entre Agrupamentos, experiências
mais intensas, cumprir as palavras de BP “tornar
um mundo melhor”, fazer com que o Escutismo
seja o maior e melhor movimento do mundo,
incentivar os outros a serem como os Escuteiros,
ter mais objetivos, ter um uniforme diferente,
voltar a utilizar o cinto de cabedal e a camisola
“scouts” optando por pôr um bolso na mesma,
aumentar a participação do contingente português
em atividades internacionais, ter uma maior
envolvência na sociedade, ter a tecnologia ao
serviço das atividades, melhorar o relacionamento
entre Escuteiros, levar a oportunidade de
experiências a mais pessoas, ter um maior
reconhecimento, garantir que a sociedade sabe o
que é o Escutismo, implementar uma estratégia
que facilite e promova as especialidades e ainda
uma maior interação com a comunidade.


