
 

 

 

 
 

De: Chefe Nacional 

Ofício: 03-CN-2020 

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: RGPD - Questões frequentes sobre a ficha de recolha dados CNE 

 
Caros Amigos e Escuteiros, 

 
Têm surgido algumas questões relacionadas com a ficha de recolha de dados do 
CNE, as quais apresentamos em formato de pergunta/resposta, para melhor 
compreensão: 

 
1. No mesmo documento devem constar as assinaturas do Pai e da Mãe ou do 
Representante legal caso a criança não esteja com os pais? 

 
Depende: 

 
1. Pais casados em situação "regular": o artigo 1901.º do Código Civil refere as 
responsabilidades parentais pertencem a ambos os pais, que as exercem de comum 
acordo. Por conseguinte, o artigo 1902.º do Código Civil prevê que "se um dos pais 
praticar ato que integre o exercício das responsabilidades parentais, presume-se que 
age de acordo com o outro, salvo quando a lei expressamente exija o consentimento 
de ambos os progenitores ou se trate de ato de particular importância". Acredita-se, 
então, ser possível a assinatura de apenas um progenitor, declarando, ao mesmo 
tempo, que exerce as responsabilidades parentais de comum acordo com o outro 
progenitor, por se tratar de uma situação de baixo risco. 

 
2. Pais separados com guarda partilhada: os dois progenitores ou responsáveis 
pelos poderes parentais devem prestar o consentimento. 

 
3. Pais separados com guarda atribuída apenas a um progenitor: bastará a 
assinatura do progenitor a quem foi atribuída a guarda parental. Porém, o responsável 
pelo poder parental deverá fazer prova de que é o titular desse poder. mostrando, por 
exemplo, a declaração do tribunal e o CNE pondo essa indicação "de visto" e a data 
em que consultou tal declaração, sendo que     o progenitor deverá informar o CNE 
caso a situação se altere. No seguimento das orientações emitidas pelo Grupo de 
Trabalho do Artigo 29.º ("GT29") e o princípio da minimização dos dados, esta poderá 
ser a melhor opção, em vez de se optar por recolher e arquivar cópia dessa 
declaração. 

 
4. Pais separados sem guarda atribuída: sem prejuízo de se perceber exatamente 
em que casos ocorre esta situação, a solução de assinatura conjunta revela-se a mais 
adequada e aquela que acautelará melhor o CNE enquanto responsável pelo 
tratamento dos dados. 



 
 
 
 
 

2. Devemos pedir aos pais que reconheçam a assinatura no documento? 

 
Não é necessário. Basta que peçam para vos mostrar o CC e confiram a conformidade 
da assinatura 

 
 
 
3. No caso de casais podemos colocar vários filhos na mesma declaração? 

 
Não. 

 
Têm de ter uma declaração para cada menor. 

 
 
 
4. Podemos fazer apenas uma declaração que sirva enquanto o escuteiro 
frequentar aquele agrupamento? 

 
Legalmente, nada obsta. 

 
Sugerimos, no entanto, que a autorização seja anual. E, se possível, acompanhada por 
um plano de atividades, mesmo não contendo as datas todas (basta mencionar data a 
definir). 

 
 
 

5. Será necessário isto tudo? 

 
As autorizações de saída são uma forma de confirmar que temos essa autorização, 
por um lado, e que o escuteiro se inscreveu na atividade (pode ser útil em caso de 
acidente e acionamento do seguro). 

 
 
 

Lisboa e Sede Nacional, 4 de março de 2020 
 

O Chefe Nacional 
Ivo Faria 


