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Estamos no início de mais uma ano escutista com isso é chegada a hora de apresentar o 
nosso tema de consulta para Encontro Nacional de Guias de 2019. O tema vem no seguimen-
to da inclusão de um “novo” elemento -  Envolvimento na Comunidade - no Método Escutista, 
na 41ª Conferência Mundial Escutista (Baku, Azerbaijão, 14-18 de agosto de 2017). 
Estamos em crer que esta dinâmica, que partindo do agrupamento chega à maior estrutura 
do CNE - o ENG, pode ser um ferramenta importante na disseminação pela associação da 8ª 
maravilha do método escutista fazendo-o pela voz dos seus guias. O processo de reflexão/-
discussão/trabalho que será promovido ao longo do ano poderá ajudar na definição dos 
caminhos a seguir na melhoria do envolvimento do escutismo na comunidade.  
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propostas de outros 
temas de interesse 

relacionados e eleição do 
representante nos 

encontros dos níveis 
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NO AGRUPAMENTO
Discussão e partilha dos 

temas e conclusões, 
trazidos pelos guias 
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Ask the Boy

ValorizaçãoConstruçãoEnvolvimento

AGARRA ESTE PROJETO 

Discussão



PERGUNTAS ORIENTADORAS 
PARA A REFLEXÃO DOS GUIAS SOBRE O TEMA DE CONSULTA

Lobitos/Exploradores:
Sentes que o teu Agrupamento tem um papel 
ativo na tua paróquia, freguesia, cidade? Achas 
que as pessoas da tua Paróquia/Freguesia/Cida-
de dão valor ao teu Agrupamento? E porque o 
dão?
O que podes fazer para que as pessoas entendam 
o que fazes e aprendes no escutismo? 
O que gostavas de fazer para melhorar a tua 
Comunidade (Paróquia, Freguesia, Cidade)?
Há Lobitos/Exploradores/Moços que participem 
de alguma forma na tua Paróquia, Freguesia, 
Cidade? O que fazem?

Pioneiros/Caminheiros:
Sentes que o teu Agrupamento está envolvido 
na Comunidade?
Sentes que o Agrupamento tem um impacto 
positivo na Comunidade? Como podemos 
melhorar o impacto na comunidade? 
O que pode o Escutismo dar à Comunidade 
local? O que nos dá a comunidade local?
Os escuteiros do teu agrupamento estão 
envolvidos na Comunidade local? Como?
Achas importante os escuteiros e os agrupa-
mentos estarem ativos na comunidade?
Qual é o entendimento dos escuteiros/ agrupa-
mentos para o que deve (e como deve) ser o 
envolvimento na comunidade?
Sentes-te envolvido/ativo na tua comunidade?
O que podias fazer mais?

“A Missão do Escutismo consiste em contribuir 
para a educação dos jovens, partindo dum 
sistema de valores enunciado na Lei e na 
Promessa escutistas, ajudando a construir um 
mundo melhor, onde as pessoas se sintam 
plenamente realizadas como indivíduos e 
desempenhem um papel construtivo na 
sociedade.”

OMME

Envolves-te?
Deixa-te envolver
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ENQUADRAMENTO DO TEMA DE CONSULTA

A missão do escutismo não estará cumprida 
se os escuteiros/agrupamentos não 
ocuparem o seu lugar na construção ativa da 
sociedade em que se inserem, daí que este 
novo elemento, nova maravilha, do método 
escutista faça todo o sentido.

É no Envolvimento na Comunidade que os 
valores e propósito do Escutismo fazem 
sentido, e é neste espaço que os nossos 
escuteiros e os nossos agrupamentos 
devem, em conjunto com todos os membros 
da sua comunidade (seja escutista, 
paroquial, local, estudantil etc.), trabalhar na 
construção de um mundo melhor. Mais do 
que o serviço à comunidade, é levar o 
Escutismo e os nossos jovens ao seu 
encontro, a ser parte dela, fazendo as coisas 
com os outros e não para os outros ou pelos 
outros.

O Envolvimento na Comunidade vem realçar 
o papel que o Escutismo tem na formação 
das futuras gerações tendo como foco a 
cidadania ativa e a responsabilidade de cada 
um dos escuteiros. Assim, desde cedo, as 
crianças e jovens conhecerão o papel que 
poderão desempenhar nas suas comunida-
des e o impacto que têm nas mesmas.

No Encontro de Guias do Agrupamento 
pretende-se que os Guias façam uma 
reflexão sobre:
Qual é para eles o significado de Comunidade.
Se se sentem envolvidos na Comunidade;
De que forma se envolvem na Comunidade e 
como podem melhorar estes aspetos de modo 
a criar mais impacto local.
Qual a importância de estarem inseridos numa 
Comunidade. O que ganham com isso e o que 
dão aos outros.


