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Caros Irmãos Escutas, 
 
INSÍGNIAS DE PROGRESSO 
 
Um novo Programa Educativo exige igualmente novas Insígnias de Progresso. 
 
Assim, e com algum atraso, abaixo apresento as novas Insígnias de Progresso para as 
quatro Secções. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Secretaria Nacional Pedagógica 

Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Novo Programa Educativo – Insígnias de Progresso e Manuais Pedagógicos Assunto: 

Para: 

De: 

 



 

 

 
Estas Insígnias encontram-se actualmente em fase de produção, devendo ser 
disponibilizadas durante o mês de Janeiro de 2011. 
 
MANUAIS PEDAGÓGICOS 
 
Relativamente aos Manuais Pedagógicos das Secções [Cadernos e Diários, conforme as 
Secções], estes encontram-se online já há diversas semanas, meses nalguns casos. 
Contudo, a respectivas edições impressas continuam a tardar. No passado Conselho 
Nacional de Representantes afirmei que nos casos da II e da III estariam disponíveis no 
DMF na semana seguinte, o que era correcto à luz da informação que dispunha, mas não se 
veio a verificar. 
 
Cumpre-me informar a associação que a produção gráfica destes manuais encontra-se 
fortemente atrasada (deviam ter estado disponíveis no DMF na primeira semana de 
Novembro) por problemas surgidos com a empresa gráfica a quem, por via de concurso, foi 
adjudicada a produção. 
 
Presentemente, a empresa está em franco incumprimento contratual quer em termos dos 
prazos de produção quer em termos da qualidade do produto que nos foi recentemente 
apresentado. 
 
Neste sentido, a Junta Central – consciente dos severos danos que esta situação está a 
criar à normal implementação do novo Programa Educativo – está a envidar todos os 
esforços no sentido de rapidamente ultrapassar este impasse, na prossecução do superior 
interesse pedagógico dos nossos associados e salvaguardando a posição contratual do 
CNE, que não exclui o recurso a quaisquer meios contratuais ou judiciais. 
 
Assim, cumpre-me dar esta explicação, referindo ainda que o Manual do Dirigente será 
igualmente disponibilizado online em breve. 
 
Por fim, reforço a disponibilidade da Secretaria Nacional Pedagógica para colaborar com as 
Regiões e os Núcleos, no que for solicitada, nesta fase crucial de implementação do novo 
Programa Educativo. 
 
Votos de um Santo Natal! 
 
Sempre Alerta para Servir 
 
 
 
 

Pedro Duarte Silva 

Secretário Nacional Pedagógico 


