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1. Introdução Apresentamos, neste documento, um resumo da avaliação que fizemos sobre o trabalho 
realizado no nível nacional do CNE nos últimos três anos. Procuramos apresentar um docu-
mento simples na leitura, claro na interpretação e estratégico na ação. Este sentido estratégi-
co visa ser, ao invés de contrassenso, uma contribuição para a construção de um novo Plano 
Trienal. 
Este documento está organizado da seguinte forma: revisitamos, em primeiro lugar, o Proje-
to e o Mote, a nossa bússola na carta desta caminhada que agora termina. Depois, afloramos 
a Visão 2023, que nos ajudou a ajustar a carta. Lembramos a Temática Trienal e a Insígnia 
Trienal, que nos ajudaram a marcar os azimutes. 
Comentamos, em maior detalhe, os Eixos de desenvolvimento que nos serviram como eta-
pas do percurso, ajudando ao longo do caminho a acertar o passo e a afinar o trajeto. Reve-
mos a Estrutura nacional, que nos ajudou a organizar a caminhada.
Consideramos que desenvolvemos, com sucessos, fracassos e alegria, o ambicioso plano 
que propusemos para o CNE, conscientes de que este não foi, não podia ser, apenas um 
plano para a Junta Central e para os Serviços Centrais.
Tentou ir até aos bandos, até às direções de Agrupamento, aos Núcleos e Juntas Regionais, 
num esforço partilhado por um CNE mais focado nos seus escuteiros e nas condições para 
um melhor escutismo.
Este melhor escutismo, apoiado pelo trabalho de adultos voluntários, cada vez melhor pre-
parados e cada vez mais comprometidos, tenha sido melhor conhecido e cada vez mais 
impactante.
E para que com processos cada vez mais ágeis, mais simples e mais eficientes e uma gestão 
dos nossos recursos mais parcimoniosa, colocámos cada vez mais foco, esforços e investi-
mentos, nas mais diversas dimensões, ao serviço dos Bandos, das Patrulhas, das Equipas, das 
Tribos.
Acompanhámos, cada vez mais proximamente, as estruturas locais, dando-lhes o carinho, a 
alegria e o sentido absolutamente central da sua missão, enquanto primeiros, segundos e 
terceiros elementos-chave na missão escutista.
E foram tantos os que nos ajudaram, que caminharam ao nosso lado… mesmo aqueles que 
não quiseram ou não puderam caminhar connosco. E ainda, alguns que preferiram colocar 
alguns escolhos no nosso caminho. 
A todos, sem exceção, agradecemos!
O que temos, é resultado de todas estas contribuições. O sucesso é vosso, as falhas foram 
nossas.
Pedimos a Deus que vos retribua tudo quanto fizeram em prol da juventude portuguesa, 
apoiando esta missão que aqui termina.
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2. Projeto e Mote Há três anos dizíamos: “O que nos move é a vontade de, mais do que refletir sobre que 
futuro queremos para as nossas crianças e jovens, responder à pergunta: que crianças e que 
jovens, queremos para o nosso futuro?”.

Esta frase não era nossa, foi adotada para ser ponto de partida, desconcertante e desafiante, 
ao mesmo tempo. Mais do que nos determos no exercício tentar prever o futuro, ou de for-
mular desejos, pretendemos pensar, todos em conjunto, sobre qual o resultado específico e 
concreto que queremos, com a nossa ação educativa, para os nossos escuteiros. Qual seria 
impacto que procuramos, todos os dias, que o escutismo tenha na vida dos nossos miúdos. 
Para assim ajudarmos a construir um novo mundo, a partir de dentro da comunidade.

Por outro lado, usámos a simbologia dos Nós, que unem e que nos uniram, para construir… 
Pensámos num símbolo, para adicionar uma construção: o pórtico. O pórtico é a construção 
escutista que melhor reflete uma “porta sem porta”, uma porta sempre aberta para acolher 
quem quiser entrar, para acolher Cristo, deixarmo-nos contagiar pelo seu exemplo. A melhor 
forma de escancarar a porta do nosso coração a Cristo (cf. João Paulo II), é não ter porta.

O pórtico também simbolizou a nossa vontade em ir ao encontro do TU. “No sentido de Te 
encontrar, Senhor, nos outros. E de me encontrar a mim, nos outros. Porque o tu do tu, sou 
eu” (outra frase que não é nossa).

Por isso, sublinhámos a AÇÃO da palavra gerAÇÃO e a palavra TU embutida na palavra 
fuTUro.

O desafio foi agir, todos os dias, caminhando no sentido de um futuro que se construiu, em 
conjunto, em que cada um de nós se sinta convidado a estar presente, participar, ser parte 
da ação e, assim, ser também o futuro da geração que nos levará aos 100 anos do Escutismo 
Católico Português.

O foco, o nó, a ação, estes estiveram centrados no que de mais importante e fundamental é 
o escutismo - a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Procurámos ajudar a criar 
cada vez melhores condições para que em cada Unidade, em cada Agrupamento, o nosso 
Método Escutista seja implementado com qualidade, proporcionando aos nossos escutei-
ros e a cada vez mais jovens e adultos voluntários, a oportunidade de jogar este extraordiná-
rio jogo escutista, tão importante e necessário hoje, como na sua fundação.
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3. Desafio Há três anos propusemos dois desafios como norte para a nossa caminhada.

A caminho do seu centenário – 27 de maio de 2023 - reconhecemos o nosso papel de par-
ceiro fundamental na educação de crianças e jovens, no trabalho ímpar dos nossos adultos 
voluntários, na capacidade de sermos elemento vital da sociedade do nosso tempo, a cada 
tempo, geração após geração.

Da paróquia à comunidade local, do trabalho com os órgãos e organizações de âmbito 
local e regional, ao trabalho com organismos e organizações de nível nacional, o CNE tem 
assumido papéis cada vez mais importantes, tornando-se, também, mais responsável pelos 
resultados das suas práticas, da sua ação e do seu impacto. 

Este elemento foi evidente ao longo destes três anos, se o quisermos verificar, por exem-
plo, no elevado número de parceiros que connosco colaboraram, em atividades e projetos. 
Também nas iniciativas que lançámos de apoio a várias instituições e organismos, facto que 
confirma esta intenção que temos de dar testemunho de uma cada vez mais inserção e com-
promisso com a comunidade em que nos inserimos.

Procurámos desenvolver esforços para trabalhar um documento de visão para o centenário do 
CNE. O primeiro passo foi o de envolver as Regiões, para que este trabalho nascesse das ba-
ses. Recolhemos dados e procedemos a uma criteriosa análise, que alimentou várias reflexões.

Os Encontros Regionais de Chefes de Agrupamento, bem como o Encontro Nacional de 
Chefes de Agrupamento, foram ações que procuraram obter contributos para que este do-
cumento sobre a Visão 2023 fosse mais abrangente. Parece-nos evidente, agora, que o tra-
balho deverá ser continuado e que deverá ser alargado o horizonte para o atingir, em 2030. 

Lançámos, à partida, duas propostas de ação, que se interligam e foram mutuamente de-
pendentes:

• Oferecermos melhor escutismo: da formação de adultos ao programa de jovens, da 
gestão às relações externas, da comunicação à representação, em cada dimensão da 
nossa ação, sermos melhores, para podermos ir mais além;

• Sermos mais escuteiros: criar as condições para podermos ser 100 mil escuteiros católi-
cos nos 100 anos do CNE.

Foram muitos, os que se quedaram presos aos números, ao simbolismo dos 100 mil, à certa 
condição de fracasso pela impossibilidade de atingir o tão desejado número. Sempre dis-
semos, que não é o número que nos move, mas antes, a vontade de construir as condições 
que nos permitiriam caminhar nesse sentido.

Vale a pena citar aqui um pensamento, de um autor desconhecido, que diz “mais vale fixar 
um objetivo exigente e não o atingir, do que um objetivo fácil e ultrapassá-lo”.
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4. Temática trienal No início de um novo mandato, de uma caminhada de três anos, quisemos seguir com 
a consciência do compromisso que assumimos com os lobitos, escuteiros e dirigentes do 
nosso CNE, mas também com a Igreja, com a Sociedade, com as comunidades onde es-
tamos inseridos, com os movimentos e organizações com quem trabalhamos e com quem 
cooperamos, com os pais e familiares dos nossos membros que no-los confiam e com esta 
Fraternidade Mundial que a todos irmana. 

A imagem do pórtico, tão caraterístico das nossas atividades, lembrou-nos, diariamente, a 
necessidade de estarmos sempre disponíveis para acolher cada pessoa, e para sair ao seu 
encontro.

Selamos o nosso compromisso com esta ideia simples, mas ao mesmo tempo muito exi-
gente: 

Viver, Amar e Servir
Propusemos viver ao jeito de Maria, a Mãe de Jesus e dos Escutas, celebrando-a e assumindo 
o seu modelo de forma especial ao longo do ano escutista 2017/18, e a bolota como símbo-
lo. Semente que cai à terra e de onde nasce uma nova árvore.

Propusemos amar ao jeito de Inácio de Loiola, fundador da Companhia de Jesus, celebran-
do-o e assumindo o seu modelo de forma especial ao longo do ano escutista 2018/19, to-
mando como símbolo para este ano a árvore que nasceu da bolota, da semente, e que dará 
fruto, crescendo e multiplicando, forte e segura.

Propusemos servir ao jeito de Isabel de Portugal, Rainha e Santa, celebrando-a e assumindo 
o seu modelo de forma especial ao longo do ano escutista 2019/20, e como símbolo forte o 
fruto que alimenta e dá vida, a espiga de trigo.

Em cada ano tivemos uma figura inspiradora que foi acompanhada com um símbolo forte, 
uma palavra chave e uma música específica.

Este quadro místico e simbólico assumiu, assim, um papel central na mensagem e na dinâ-
mica do CNE que procurámos, todos juntos, construir.

Foram, de um jeito diferente, nós que nos unem e que nos mostraram o caminho de Corpo 
que procurámos construir.
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Palavra-Chave
Viver

Símbolo
Bolota

Cântico
Consagração a Nossa Senhora

Figura
Maria

Palavra-Chave
Amar

Símbolo
Árvore

Cântico
Tomai Senhor e recebei

Figura
Inácio de Loyola

Palavra-Chave
Servir

Símbolo
Espiga de trigo

Canção
Magnificent

Figura
Isabel de Portugal

Viver, Amar e Servir
Cântico

Minha Casa é Teu lugar

O nosso compromisso:
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5. Insígnia trienal Tal como tem vindo a suceder nos últimos triénios, propusemos uma insígnia trienal que 
assumiu a identidade para o triénio, construída com base na proposta para a Associação, 
conjugando os “nós que unem”, as palavras chave para cada ano e a flor de lis.

Procurámos, neste triénio, desafiar o equilíbrio entre a unidade e o respeito pela diversidade, 
de mostrar o que nos dá sentido de corpo.

A sua construção partiu de uma base em que se destacam os seguintes elementos, que aqui 
relembramos:

O nó Lais de Guia lembra-nos o sentido de sermos todos construtores de um CNE. Um CNE 
que todos os dias se renova e nos une neste ideal. O nó, propriamente dito, dá-nos o sentido 
prático da ação que propusemos desenvolver. É um nó seguro, fácil de atar e que não corre. 
É um nó no qual podemos confiar! Há quem o designe como o rei dos nós sendo também 
um dos mais importantes nós náuticos.

As cores remetem-nos para o sentido de corpo. Somos todos membros do mesmo CNE 
mas, em cada um dos nossos Agrupamentos, em cada uma das secções, existe uma identi-
dade própria. É esta identidade que mais nos distingue e que valoriza a ação concreta que 
todos os dias trilhamos. Por este motivo, a proposta que deixamos é que cada escuteiro, 
possa escolher a sua cor de eleição. A insígnia podia ser mantida durante os três anos ou 
alterada ao longo do triénio.

A flor de lis que representa o Escutismo Católico Português e que nos identifica como escu-
teiros, reforça o sentido de unidade e ajuda-nos a melhor compreender e sentir a pertença a 
uma fraternidade mundial. Esta flor de lis, em concreto, representa movimento, dinamismo e 
a ação prática, ou seja, o quotidiano escutista.



Relatorio Trienal 2017-2019 | 9

6. Eixos de 
desenvolvimento

O Plano Trienal assentou em seis eixos de desenvolvimento fundamentais, definidos de for-
ma transversal e não orientados para uma ou outra Secretaria Nacional em particular. Isto, 
porque reconhecemos, à partida, um sentido transversal, de corresponsabilidade partilhada 
por toda a Junta Central, por todas as Equipas Nacionais e Serviços Centrais.

Nas próximas páginas, apresentamos para cada eixo, os objetivos definidos há três anos e 
uma apreciação sumária, para cada um deles, do grau de cumprimento que avaliamos.

No essencial, definimos os seguintes princípios para cada eixo de desenvolvimento:

Legenda:

Por iniciar                      Em fase inicial            Em curso                        Em fase adiantada   Concluído
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Ações do triénio Grau de 
realização 

PE1.1. • Utilizar o Jogo 360º para rever a necessidade de proceder a 
ajustamentos específicos ao nível do Programa Educativo.

PE1.2. • Rever o Sistema de Progresso, em conjunto com as regiões, 
simplificando a sua aplicação e vivência:

PE1.2.1. •  Retirar os Objetivos Educativos das escolhas e do quotidiano 
dos Lobitos e Exploradores/Moços (Pioneiros/Marinheiros: a 
discutir), redesenhando os textos relativos à explicação dos 
trilhos - ponderar passar a usar o trilho como base do siste-
ma (LEP).

PE1.2.2. • Reforçar o conhecimento e aplicabilidade prática dos Ob-
jetivos Educativos junto dos Dirigentes (desenvolver jogos, 
dinâmicas e ferramentas práticas de aplicação - como traba-
lhar, como observar).

PE1.2.3. • Fornecer ferramentas pedagógicas que permitam desmisti-
ficar, simplificar e fasear o  diagnóstico (atualmente designa-
do de inicial).

PE1.2.4. • Fornecer ferramentas práticas que permitam introduzir opor-
tunidades educativas nas atividades que os escuteiros idea-
lizam e preparam.

PE1.2.5. • Fornecer  ferramentas práticas que permitam ao dirigente ob-
servar e diminuir, tanto a  carga de gestão administrativa do 
progresso, como a carga emocional/subjetividade na avalia-
ção (por exemplo, com indicadores simples de  observação).

PE1.2.6. • Considerar  a revisão do Desafio (quando se realiza, como se 
enquadra e quais os seus  objetivos).

PE1.2.7. • Considerar a revisão do Sistema de Especialidades.

PE1.3. • Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo do Ar.

PE1.4. • Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo Marítimo.

O Programa Educativo é a síntese da oferta educativa CNE para um determinado período de 
tempo. Apresenta as suas finalidades, o tipo de atividades em função das quais desenvolve, 
bem como a interpretação do método que está na sua base - o Método Escutista -, e preten-
de assim traduzir por palavras a vivência do escutismo na associação. É a bússola que orienta 
todos os associados, quer ao nível local, regional ou nacional e deve ser sempre tomado 
como o “início de pista” para qualquer projeto dentro do CNE.
Três princípios fundamentais:

• Acreditamos no Método Escutista e estamos determinados em potenciar a sua aplica-
ção efetiva;

• Assumimos as atividades escutistas, em particular os acampamentos, como oportunida-
des educativas fundamentais para a vivência plena do método; 

• Confiamos ser possível diminuir a carga burocrática dos nossos adultos educadores, re-
centrando a sua atenção no processo educativo e na vivência escutista das suas unida-
des.

Programa Educativo

Eixo #1 - Programa Educativo - MÉTODO ESCUTISTA
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Eixo #1 - Programa Educativo - OPORTUNIDADES EDUCATIVAS Eixo #1 - Programa Educativo - OPORTUNIDADES EDUCATIVAS
 

Ações do triénio Grau de 
realização

PE2.1. • Aumentar o número de centros escutistas nacionais e pro-
mover a oferta de centros de atividade escutista, em conju-
gação com as Regiões.

PE2.1.1. • Categorizar e mapear catálogo nacional de centros escutis-
tas (distinguir entre centros escutistas, campos escutistas, 
centros de formação e locais de acampamento, etc, com 
características e condições).

PE2.1.2. • Criar estratégias de promoção internacional destes espaços.
PE2.1.3. • Criar sistemas de incentivos para promoção da qualidade 

destes espaços.
PE2.1.4. • Apoiar  as equipas de gestão dos Centros para neles criar 

oferta pedagógica.
PE2.1.5. • Desenvolver  campos de treino temáticos especializados 

para escuteiros: Empreendedorismo,  Liderança (já existe o 
Tecoree, neste conceito), Espiritualidade.

PE2.1.6. • Desenvolver  um centro náutico nacional para atividades de 
todos os escuteiros do CNE.

PE2.1.7. • Criar um modelo de “passaporte” para estimular a visita ao 
maior número de Centros e Campos.

PE2.1.8. • Atualizar e diversificar a oferta de Oportunidades Educativas 
na área do ambiente e sustentabilidade, com propostas e 
desafios de sensibilização e educação ambiental, nomea-
damente em novas áreas complementares como a alimen-
tação.

Ações do triénio Grau de 
realização

PE2.1.9. • Promover cursos de Educação Ambiental.

PE2.1.10. • Promover parcerias com as entidades locais (Câmara Munici-
pal, Freguesias e escolas) por forma a potencializar a ocupa-
ção dos centros escutistas nacionais com atividades.

PE2.1.11. • Potenciar as sinergias entre departamentos e entre centros 
escutistas, alinharplanos de ação.

PE2.1.12. • Promover a formação do staff dos Centros escutistas nacio-
nais.

PE2.1.13. • Acompanhar e apoiar os Centros e Campos Escutistas na 
elaboração dos Planos de Segurança e Prevenção (Medi-
das de Auto Proteção).

PE2.2. • Desenvolvimento de projetos pedagógicos, promovendo 
oportunidades educativas para todos os escuteiros do CNE:
- 48h de voluntariado;
- Insígnia Mundial de ambiente;
- Trees For the World;
- Bandeira Azul;
- Trilhos da Natureza;
- Projeto Rios;
- Charcos com Vida, em parceria com a CIBIO;
- Coast Watch;
- Insígnia Scouts of the World Award;
- Ave do ano;
- Recolha de Óleos Alimentares;
- ECOMAR;
- Jardim Zoológico.

PE2.3. • Participar e apoiar as diversas Operações Fátima, anualmen-
te (maio/junho/agosto /outubro). 4
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Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS

Ações do triénio Grau de 
realização

PE3.1. • Promover encontros com as Regiões, para discutir e code-
senvolver as ferramentas que respondam às necessidades 
reais sentidas.

PE3.2. • Desenvolver ferramentas de apoio (informáticas, Apps, etc), 
que facilitem:
- Aos escuteiros e lobitos: o acesso a informações, ferra-

mentas pedagógicas (jogos, nós e construções, canções, 
dinâmicas de oração e reflexão, etc) e ao seu desenvolvi-
mento pessoal (progresso e especialidades);

- Aos dirigentes, conteúdos e ferramentas (Manual do 
dirigente, Flor-de-Lis e outras publicações, jogos, nós 
e construções, canções, dinâmicas), bem como gerir e 
acompanhar o desenvolvimento pessoal (progresso e es-
pecialidades) dos seus escuteiros e lobitos.;

- Às Juntas de Núcleo, Regionais e Central, acesso a infor-
mação estatística, bem como potenciar a comunicação 
em tempo real com os escuteiros, lobitos e dirigentes (avi-
sos, divulgação de atividades, rede de centros e parques 
escutistas, informações e notícias, etc).

PE3.3. • Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o refor-
ço da implementação do Sistema de Patrulhas, valorizando:
- o papel e a formação dos guias;
- a renovação de cargos;
- o desenvolvimento individual/coletivo com base na autor-

responsabilização.

PE3.4. • Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o re-
forço da implementação do Aprender Fazendo:

- reforçando a participação dos escuteiros nas diversas fa-
ses do método de projeto;

- centrando e potenciando o desenvolvimento pessoal e 
coletivo de cada um no desenrolar dessas fases.

PE3.5. • Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o reforço 
da implementação da Vida ao Ar Livre:

- reforçando o papel que a atividade exterior tem;
- recuperando a ideia do desenvolvimento pessoal baseado e 

centrado na atividade escutista de ar livre;
- reforçando a necessidade da caminhada, do acampamento, 

das reuniões e workshops ao ar livre, como meio privilegiado 
para o desenvolvimento dos jovens;

- insistindo na boa prática de a atividade típica (caçada, aven-
tura, empreendimento e caminhada) conter 1 ou mais acam-
pamentos, dias de atividade ao ar livre e similares (por ar livre, 
entenda-se, o máximo possível na natureza).

PE3.6. • Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o refor-
ço da implementação da Relação Educativa:

- boas práticas para a aplicação do Método (vários elementos 
do Método);

- o seu papel de Irmão mais velho, potenciando o Aprender 
Fazendo;

- melhorando os aspetos relacionados com a integridade dos 
jovens (Safe fromharm,  etc).

PE3.7. • Desenvolver ferramentas pedagógicas simples para o refor-
ço da implementação da Mística e Simbologia e da Lei e 
Promessa.

Ações do triénio Grau de 
realização 
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Eixo #1 - Programa Educativo - FERRAMENTAS

Capacitação de adultos

Três princípios fundamentais:

• Os adultos educadores do CNE são o garante do cumprimento da nossa missão e o 
CNE deve-lhes formação, apoio e reconhecimento no exercício do seu trabalho voluntá-
rio;

• A formação inicial é vital para o recrutamento dos nossos voluntários e, por isso, deve ser 
eficiente, apelativa e adaptada às diversas realidades regionais;

• Mobilizar os adultos do CNE para a formação contínua.

PE3.8. • Desenvolver uma estratégia de implementação de forma-
ção de enriquecimento dos temas 3.3. a 3.6.

PE3.9. • Potenciar a dinamização e desenvolvimento do Museu Na-
cional, através de iniciativas para: 

- incentivar a doação de objetos, documentação e livros ao 
CNE;

- promover e divulgar a história do CNE (Museu Nacional), a 
nível Nacional e Internacional;

- criação de novos espaços de exposição (Filatelia e Multimé-
dia);

- melhorar a informação disponível e criação de um guião de 
visita;

- inventariação e catalogação de todos objetos, documentos 
e livros, existentes e registo de todas as novas entradas;

- promover exposições temáticas;
- participação nos dias internacionais dos Monumentos e Sí-

tios e no ano Europeu do Património Cultural (2018).

PE3.10. • Aquisição de software para digitalização e classificação do 
acervo histórico, permitindo a sua consulta e pesquisa a ní-
vel nacional, que permita igualmente a digitalização urgente 
dos documentos mais “sensíveis” e antigos.

PE3.11. • Revisão e análise da reedição ou revisão de publicações do 
CNE, incluindo a edição de novos subsídios pedagógicos.

PE3.12. • Disponibilizar ferramentas pedagógicas, com Oportunida-
des Educativas, para trabalhar a área de desenvolvimento 
espiritual.

PE3.13. • Disponibilizar, no Museu Nacional do CNE, de parte selecio-
nada do acervo filatélico existente.

Ações do triénio Grau de 
realização 
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Eixo #2 - Capacitação de Adultos - GERAL Eixo #2 - Capacitação de Adultos - APOIO ÀS REGIÕES
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

CA1.1. • Organizar grupos de trabalho por áreas de formação espe-
cializada (pedagógica, técnica, espiritual, recursos de ani-
mação, gestão e formação):
1. Constituição equipa;
2. Periodicidade das reuniões;
3. Elaboração de módulos de formação;
4. Validação de módulos de formação;
5. Elaboração de critérios de creditação de ações de for-

mação.

CA1.2. • Desenvolver  novo sistema de apoio à gestão da formação 
(plataforma informática), que  sirva o CNE nas suas diver-
sas estruturas (Nacional, Regional/Núcleo,  Agrupamento) 
e atores (formandos, formadores, diretores, animadores 
de  formação, membros das equipas regionais de adultos, 
membros das equipas de  animação dos cursos).

CA1.3. • Desenvolver  módulos de formação para a formação à dis-
tância (e-learning, b-learning, m-learning).

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

CA2.1. • Discutir  com as Juntas Regionais sobre as questões da sua 
especificidade e contexto,  para as quais seja necessário en-
contrar soluções à medida, que não  desvirtuando o sentido 
dos documentos-base, permitam uma aplicação mais  efi-
caz. Exemplos não exaustivos:
- Duração total do Percurso Inicial
- Intervalo temporal entre momentos de formação
- Adaptação de módulos classificados como obrigatórios
- Definição, nomeação e acompanhamento dos tutores lo-

cais

CA2.2. • Dinamizar  uma partilha mais efetiva de recursos, estratégias 
e formas de organizar a  formação nas Regiões/Núcleos.
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Eixo #2 - Capacitação de Adultos - FORMAÇÃO INICIAL Eixo #2 - Capacitação de Adultos - FORMAÇÃO CONTÍNUA
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

CA3.1. • Discutir  com as Juntas Regionais sobre as questões da sua 
especificidade e contexto,  para as quais seja necessário en-
contrar soluções à medida, e que obriguem a  rever aspetos 
dos documentos-base aprovados.

CA3.2. • Criar condições para que a partilha entre as Regiões possa 
ser mais efetiva, principalmente ao nível de:
- Ofertas de espaços para a formação
- Promoção dos módulos não obrigatórios de Enriqueci-

mento
- Abertura de vagas para formandos deslocados da sua re-

gião.

CA3.3. • Discutir princípios orientadores para a readmissão de di-
rigentes.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

CA4.1. • Enriquecer com as Regiões a proposta de documento-base 
para a formação contínua incluindo:
- A definição do modelo de integração de oportunidades 

de formação (interna vs externa, central vs regional/nú-
cleo vs local);

- O estabelecimento de metas anuais e plurianuais de for-
mação;

- O impacto dessas metas na oferta Nacional, Regional e 
de Núcleo;

- As medidas de incentivo à participação dos dirigentes na 
formação.

CA4.2. • Avaliar as condições de implementação e propor um cal-
endário que esteja alinhado com os diversos contextos re-
gionais e que permita uma disseminação faseada e com 
eficácia

CA4.3. • Apoiar  no quadro nacional de formadores e nas equipas 
de especialidade por áreas  formativas, a recolha de con-
teúdos para o enriquecimento do catálogo de  módulos 
disponíveis.
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Eixo #2 - Capacitação de Adultos - PERCURSO DE EDUCADORES E DE GESTORES

Três princípios fundamentais:

• Acreditamos que os Recursos Humanos são uma parte muito importante do CNE que 
queremos preservar e melhorar. A produtividade e a eficiência dos mesmos são essen-
ciais para os desafios e exigências;

• Implementação do projeto de integração das contas em todos os níveis do CNE;

• Estudar, em conjunto com as Regiões, estratégias que permitam melhorar a saúde finan-
ceira de todos os níveis do CNE.

Modernização de processos

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

CA5.1. • Libertar a suspensão dos cursos CAP e CAL, até haver con-
dições para os mesmos se substituírem pelo novo modelo.

CA5.2. • Basear a formação dos novos percursos de formação para 
educadores e gestores no catálogo da formação contínua / 
enriquecimento.

CA5.3. • Lançar a formação destes percursos no segundo ano após 
o lançamento da formação contínua.

CA5.4. • Discutir e negociar com as regiões o lançamento destes 
novos percursos em formato modular vs formato curso 
(tendo em atenção as especificidades do contexto de cada 
região).

CA5.5. • Realizar um teste piloto em três ou quatro regiões, procu-
rando cobrir diversidade nacional
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Eixo #3 - Modernização de processos - SERVIÇOS CENTRAIS Eixo #3 - Modernização de processos - INTEGRAÇÃO DE CONTAS
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

MP1.1. • Redefinir quadro de funcionamento e de atribuições dos 
Serviços Centrais, aproximando-o cada vez mais das Re-
giões.

MP1.2. • Criar um plano de aumento da eficiência da estrutura pro-
fissional, revendo:
-  As áreas de atuação e a forma de organização do serviço 

de cada colaborador
-  Os horários de trabalho e de funcionamento dos servi-

ços.

MP1.3. • Reapreciar o quadro aprovado em Conselho Nacional pro-
pondo uma atualização.

MP1.4. • Renovar pareceres sobre a situação dos contratos de tra-
balho existentes.

MP1.5. • Identificar um Chefe/Diretor de serviços.

MP1.6. • Desenvolver Planos de carreira (para os Serviços Centrais e 
para as regiões), incluindo:
- Descrição de Competências
- Sistema de Progressão
- Sistema de Remunerações
- Modelo de Avaliação de Desempenho

MP1.7. • Realizar inquéritos de satisfação regulares junto das 
Regiões, Núcleos e Agrupamentos.

MP1.8. • Realizar  encontro nacional de quadros do CNE (atividade 
de team building)

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

MP2.1. • Dar cumprimento ao aprovado em Conselho Nacional so-
bre o processo de integração de contas.

MP2.2. • Criar  plataforma on-line simples e acessível a todos.

MP2.3. • Proporcionar  momentos de formação para secretários e 
tesoureiros em todas as Regiões do  CNE.

MP2.4. • Criar  uma equipa de acompanhamento aos Agrupamen-
tos e linhas de apoio e dúvidas.

MP2.5. • Disponibilizar  serviço de contabilidade aos Núcleos e Re-
giões, incluindo:
- Contabilização de documentos;
- Reconciliação de contas;
- Consolidação de contas.
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Eixo #3 - Modernização de processos - FONTES DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTOS

Representação externa

Cinco princípios-base:

• Mapear, organizar e coordenar as relações externas, as representações e a agenda do 
CNE nessas relações, e a relação do CNE com organismos e organizações de que faz 
parte, onde tem assento e/ou com parceiros estratégicos e stakeholders;

• Criar condições de capacitação da estrutura para a implementação de uma política con-
certada de relações externas, ao serviço da missão do CNE;

• Promover a representação do CNE fora do CNE, em contextos escutistas e não escutis-
tas, valorizando, sempre que possível, a presença e a participação ativa de escuteiros e/
ou jovens dirigentes;

• Apostar na participação de escuteiros portugueses nos órgãos internacionais, como for-
ma empenhada de contribuir para o sucesso do movimento escutista a nível nacional e 
internacional, bem como manter o CNE com representatividade e influência nos diver-
sos fóruns e processos de decisão;

• Manter contacto regular com o Governo, autarquias (ao nível das Regiões e dos Nú-
cleos) e outros organismos por forma a potenciar as condições dos diversos níveis para 
a prática escutista.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

MP3.1. • Discutir  o modelo de financiamento da associação tendo, 
como premissa de base, as  fontes atuais:
-  Quotas,
-  Margens do DMF,
-  Calendários,
-  PAJ.

O  objetivo é questionar o modelo atual e refletir sobre o 
peso das quotas e das  margens DMF no modelo de finan-
ciamento.

MP3.2. • Promover  condições para conquistar outras fontes de 
apoio, financiamento e sponsoring.

MP3.3. • Criar  uma estratégia global de trabalho neste tema, com o 
apoio das Regiões e  Agrupamentos.

MP3.4. • Promover  uma distribuição mais alargada de resultados por 
todas a estrutura do CNE,  criando um mecanismo de dis-
tribuição de resultados, que beneficie não apenas  a Junta 
Central, mas as Regiões também, obtendo o seu compro-
misso de  transferir parte da distribuição para as estruturas 
intermédias/Agrupamentos.

MP3.5. • Criar  artigos com marca própria, com design apelativo e 
qualidade superior,  apostando em novas linhas de produ-
tos utilitários no quotidiano de cada  pessoa, escuteiro ou 
não.
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Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

RE1.1. • Contribuir para a preparação dos nossos escuteiros para 
que a participação em atividades e fóruns internacionais, 
seja o mais eficaz possível.

RE1.2. • Continuar  a promover a participação de um grupo cada vez 
maior de escuteiros nas  atividades internacionais.

RE1.3. • Apostar  na participação, em cada vez maior número, de es-
cuteiros portugueses nos grupos de trabalho internacionais, 
assegurando  apoio:
-  Político  (suporte na sua seleção e nomeação);
-  Institucional  (contatos e apoio no desenvolvimento das 

suas competências);
-   Financeiro  (despesas de deslocação);
-  Logístico  (serviços centrais, meios de reunião).

RE1.4. • Contribuir para uma cada vez maior partilha e disseminação 
dos temas em discussão e trabalho nos diversos grupos de 
trabalho e órgãos internacionais do escutismo.

RE1.5. • Intensificar as boas relações com a Associação de Escuteiros 
de Portugal (AEP), no contexto da Federação Escutista de 
Portugal (FEP), fomentando um cada vez maior sentido de 
corpo nas atividades internacionais.

RE1.6. • Promover a representação do CNE, fora do CNE, no âmbito 
internacional, valorizando, sempre que possível, a presença 
e a inclusão de jovens nas delegações da Associação.

RE1.7. • Continuar a apostar na participação de escuteiros portugue-
ses nos órgãos internacionais do escutismo, assegurando 
apoio:
- Político (suporte na sua seleção e nomeação);
- Institucional (contactos e apoio no desenvolvimento das 

suas competências);
- Financeiro (despesas de deslocação);
- Logístico (serviços centrais, meios de reunião).

RE1.8. • Potenciar a dinamização da área internacional por parte das 
Juntas Regionais/Juntas de Núcleo/Agrupamentos.

RE1.9. • Promover as oportunidades internacionais nos vários níveis 
do CNE, através de atividades como Mercado Internacional 
(MI) e Mercaditos, entre outros.

RE1.10. • Maior eficácia na divulgação de oportunidades.
RE1.11. • Aumentar o número de Atividades Escutistas Internacionais 

(AEI) realizadas e garantir a sua qualidade pedagógica.
RE1.12. • Criar/aumentar/desenvolver a consciência de pertença a 

um movimento mundial.
RE1.13. • Garantir que toda e qualquer AEI seja acompanhada, pela 

SI, a nível:
- Pedagógico,
- Financeiro,
- Logístico.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 
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Eixo #4 - Representação externa - REPRESENTAÇÃO NACIONAL

Quatro princípios-chave:

• Reapreciar a política de comunicação do CNE (interna e externa);

• Atualizar o Plano de Comunicação do CNE;

• Dar consistência a toda a comunicação interna e externa, de todas as secretarias nacio-
nais, e se possível, aos materiais publicados pelos diversos níveis do CNE;

• Ponderar os meios de comunicação (aplicações, facebook, site), continuando a aposta 
na comunicação escrita atualmente utilizada.

Comunicação

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

RE2.1. • Desenvolver e implementar uma estratégia nacional para as 
relações externas do CNE.

RE2.2. • Criar equipas de trabalho de suporte às dinâmicas das 
relações externas, nomeadamente na construção de toma-
das de posição e na criação de equipa de jovens represent-
antes externos do CNE.

RE2.3. • Promover a partilha de experiências e a discussão dos temas 
em debate nos fóruns de jovens, alargando o contexto a um 
conjunto cada vez mais alargado de jovens.

RE2.4. • Apostar  na participação dos nossos escuteiros nos órgãos e 
grupos de trabalho locais,  regionais e nacionais de jovens, 
contribuindo para o desenvolvimento das  políticas de ju-
ventude. O apoio pode ser:
- Político  (suporte na promoção e nomeação dos escutei-

ros);
- Institucional  (contatos e apoio no desenvolvimento das 

suas competências);
- Financeiro  (despesas de deslocação);
- Logístico  (serviços centrais, meios de reunião).

RE2.5. • Articular toda a ação da Junta Central de modo a potenciar 
o impacto das ações a realizar com resultados para a estraté-
gia de desenvolvimento.

RE2.6. • Desenvolver parcerias com entidades externas, que nos per-
mitam uma maior articulação em diversas áreas temáticas 
(eg., em colaboração com a ANACOM, sensibilizar e pro-
mover as boas regras de comunicação e os procedimentos 
adequados a ter, bem como divulgar a legislação e regula-
mentos na área da comunicação; participação em exercícios 
PROCIV).
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Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO INTERNA Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO INTERNA
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

C1.1. • Discutir as bases da política e do plano de comunicação in-
terna, com as Regiões.

C1.2. • Reapreciar  o modelo de comunicação da Flor-de-Lis, 
incluindo:
-  Público-alvo a que se destina;
-  Formato e meios (papel, aplicação e internet);
-  Modelo  de distribuição;
-  Estratégia  de financiamento, procurando reduzir ao míni-

mo o custo suportado pelos  dirigentes;
-  Base de dados de acesso a notícias e artigos.

C1.3. • Desenvolver  novos modelos de comunicação, incluindo:
-  Novos  meios (publicações segmentadas para diferentes 

públicos-alvo dirigentes vs  lobitos, exploradores, pionei-
ros e caminheiros);

-  Formatos (apps, site e papel);
-  Tempestividade  da comunicação;
-  Priorização  da divulgação de notícias e eventos (Regiões/

Núcleos, Agrupamentos, Secções,  Escuteiros).

C1.4. • Estudar a imagem, discutindo a necessidade da sua atual-
ização, aproximando-a da linguagem que deve ser coerente 
(conteúdo vs imagem que o transmite).

C1.5. • Melhorar  a imagem das peças de vestuário, estudando, de 
forma alargada, as peças atuais e envolvendo os diferentes 
níveis do CNE, numa eventual proposta para implemen-
tação até ao ano do centenário:
-  Aumentando  o nível de atratividade estética e de con-

forto;
-  Procurando  continuar a apostar na melhoria da qualidade;
-  Controlando o custo de produção e as margens de com-

ercialização;
-  Desenvolvendo  peças que, não sendo do uniforme, po-

dem ser comercializadas para o público em  geral, com 
margens mais atrativas.  

C1.6. • Publicar  as agendas e as atas das reuniões da Junta Central 
e das suas secretarias,  sempre que não estejam em causa 
matérias sensíveis e que, pela sua natureza,  excecional-
mente, não possam ser partilhadas.

C1.7. • Prosseguir na divulgação e formação sobre a diretiva “Escut-
ismo movimento seguro”.

C1.8. • Implementar uma linha ética, que permita a denúncia, em 
condições de segurança, de situações de eventual violação 
dos regulamentos e estatutos, por parte de dirigentes e não 
dirigentes, bem como a deteção de eventuais fraudes rela-
cionadas com fornecimentos, concursos, etc.

C1.9. • Dinamização do Clube Espuminha, para a elaboração de 
material de sensibilização e formação na área da Proteção 
Civil e Segurança em Atividade.

C1.10. • Promover a divulgação da temática de Ambiente e Sustent-
abilidade nas regiões e em atividades de referência.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 



Relatorio Trienal 2017-2019 | 22

Eixo #5 - Comunicação - COMUNICAÇÃO EXTERNA

Quatro princípios fundamentais:

• O envolvimento dos escuteiros e das nossas estruturas na vida e nas decisões da nossa 
Associação são o garante da saúde da sua democracia interna;

• Envolver as Juntas Regionais e os Órgãos Nacionais na definição de estratégias e dos 
principais eixos de ação para o CNE;

• Fomentar uma maior participação dos dirigentes, de todas as Regiões que compõem o 
CNE, nos Conselhos Nacionais;

• Criar laços com os escuteiros, ouvindo os guias, sobre os temas da relevância da prática 
pedagógica e aproveitar a alegria e a generosidade dos Caminheiros, para ouvi-los e 
contar com a sua colaboração em áreas e projetos específicos.

Envolvimento

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

C2.1. • Discutir  as bases da política e do plano de comunicação 
externa, com as regiões.

C2.2. • Desenvolver  e intensificar as relações com meios de comu-
nicação externos ao CNE  (imprensa, rádio, televisão einter-
net).

C2.3. • Estimular  a divulgação, de forma coordenada e concerta-
da, da atividade escutista  desenvolvida nos diversos níveis 
do CNE, com preponderância para os Agrupamentos e as 
Secções.
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Eixo #6 - Envolvimento - ESTRUTURA Eixo #6 - Envolvimento - ESTRUTURA
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

E1.1. • Considerar os Chefes Regionais como Chefes Nacionais 
Adjuntos, criando uma dinâmica similar adaptada, ao que 
se vive nos agrupamentos (a Direção congrega o Chefe de 
Agrupamento, Assistente de Agrupamento, Chefe de Agru-
pamento Adjunto, Secretário, Tesoureiro e os Chefes de Un-
idade), com o intuito de:
- incentivar mais coconstrução e coresponsabilização nos 

projetos do CNE;
- criar um maior sentido de equipa;
- proporcionar um maior nível de unidade nacional.

E1.2. • Incentivar uma dinâmica adaptada similar nos níveis seguin-
tes (Regiões/Núcleos e Núcleos/Agrupamentos).

E1.3. • Reunir regularmente (3 a 4 vezes por ano) os Chefes Regio-
nais e os Órgãos Nacionais com a Junta Central, para:
-  discutir temas de interesse e preocupação da Junta Cen-

tral e/ou das Regiões;
-  avaliar a ação nacional;
-  lançar pistas e desafios para o plano do ano seguinte.

E1.4. • Criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações 
destas reuniões.

E1.5. • Manter uma equipa dedicada à análise dos Planos e Relatóri-
os Regionais, com o objetivo de:
-  identificar áreas de preocupação, desafios e constrangi-

mentos;
-  identificar boas práticas e soluções inovadoras;
-  promover o diálogo com as Juntas Regionais, procurando 

compreender as questões acima;
-  estabelecer pontes com as Secretarias Nacionais e entre 

as Regiões que tenham os mesmos desafios e preocu-
pações, promovendo a partilha e a procura de soluções 
que sirvam para os problemas identificados.

E1.6. • Alterar a dinâmica dos Comités Nacionais, procurando:
-  conciliar melhor as agendas dos diversos Comités, com 

o objetivo de ter vários Comités em simultâneo (diminui 
custos de deslocação e indisponibilidades regionais su-
cessivas);

-  obter antecipadamente temas para colocar em agenda, 
garantindo que a agenda responde às preocupações das 
várias Regiões, e que as reuniões são úteis e enriquecedo-
ras para todos os participantes;

-  criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações 
destas reuniões,

E1.7. • Acompanhar e contribuir para o Projeto Torre.

E1.8. • Incentivar a criação de departamentos regionais de Radi-
oescutismo e colaborar nas atividades de maior dimensão.

E1.9. • Apoiar e incentivar a elaboração de Planos de Segurança e 
Evacuação (Medidas de Auto Proteção) das sedes dos Agru-
pamentos.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 
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Eixo #6 - Envolvimento - CONSELHOS NACIONAIS Eixo #6 - Envolvimento - LOBITOS, EXPLORADORES/MOÇOS, PIONEIROS/MA-
RINHEIROS E CAMINHEIROS/COMPANHEIROS

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

E2.1. • Em articulação com a Mesa do Conselho Nacional, di-
namizar  os Conselhos Nacionais, para  procurar aumentar 
o nível de participação:
-  com mais propostas, que não da Junta Central;
-  com mais conselheiros presentes;
-  com mais conselheiros presentes, sem inerências;
- com mais participação nas discussões, por Conselheiros 

que não façam parte das Equipas Nacionais;
-  criar espaço, nos Conselhos Nacionais, para que os Con-

selheiros possam conviver e  divertir-se, partilhar experiên-
cias, em ambiente informal.

E2.2. • Criar espaço, nos Conselhos Nacionais, para que os Con-
selheiros possam conviver, divertir-se e partilhar experiências 
em ambiente informal.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

E3.1. • Dinamizar, em articulação com as Regiões, encontros de 
guias, que permitam ao CNE, a partir das bases (Agrupa-
mento, Núcleo, Região, Nacional), ter uma caminhada grad-
ual de auscultação dos jovens, incluindo nas atividades de 
referência.

E3.2. • Continuar  a contar com a participação de caminheiros/
companheiros nas equipas nacionais, limitando a  sua ação 
e tendo em atenção a necessidade de assegurar que essa 
participação não prejudica a sua vivência em Clã/Comuni-
dade (no Agrupamento).

E3.3. • Reforçar a participação dos jovens nos processos de tomada 
de decisão nas estruturas nacionais.

E3.4. • Criar uma equipa de apoio à inclusão de crianças e jovens 
com necessidades educativas especiais e ferramentas de 
apoio ao chefe de unidade.
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Eixo #6 - Envolvimento - DESENVOLVIMENTO Eixo #6 - Envolvimento - VISÃO 2023
 

Ações do triénio Grau de 
realização 

E4.1. • Desenvolver e implementar uma estratégia nacional para o 
desenvolvimento do CNE.

E4.2. • Criar e disseminar ferramentas de apoio e suporte à estraté-
gia de desenvolvimento para aplicação Regional/Núcleo e 
Local.

E4.3. • Articular toda a ação da Junta Central, de modo a potenciar 
o impacto das ações a realizar com resultados para a estraté-
gia de desenvolvimento.

E4.4. • Celebrar, em atividade nacional, o aniversário do CNE.

 

Ações do triénio Grau de 
realização 

E5.1. • Coconstruir um documento de identidade e Visão do CNE 
para 2023.

E5.2. • Realizar um encontro nacional de Chefes de Agrupamento 
que seja o culminar de um caminho local – regional/de nú-
cleo  para o nacional.

E5.3. • Criar ferramentas de suporte às áreas de desenvolvimento 
e representação externa, no que concerne à apresentação e 
representação da Associação.
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7. Estrutura nacional 

A Equipa Nacional constituiu-se num plano de áreas de trabalho que se coordenaram e 
complementaram para dar resposta aos desafios colocados pelos seis eixos estratégicos e 
pelos diversos objetivos lá contidos.

Assumidamente, todas as áreas e secretarias estiveram vinculadas pelos mesmos eixos es-
tratégicos, não havendo uma área ou uma secretaria nacional mais responsável do que as 
outras pelo desenvolvimento de cada eixo.

Ao longo dos três anos, as diversas áreas e secretarias foram polos de coordenação de pro-
jetos, que procuram traduzir, em ações e projetos concretos, os objetivos estratégicos defi-
nidos.
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Apresenta-se, de seguida, a avaliação das iniciativas que mais de perto foram acompanhadas 
pela Chefia Nacional.

Acanac 

O 23.º Acanac foi organizado por uma equipa autónoma, que liderou mais de um milhar de 
voluntários na preparação da maior atividade simultânea da história do CNE.

No nosso entender, a atividade correspondeu e superou amplamente as expetativas dos 
participantes, quer em termos de vivência do imaginário, oferta de atividades, oportunidade 
de novos contactos e amizades e, acima de tudo, o ambiente festivo e de celebração que um 
Acanac marca. O Porto de Abrigo, o Génesis, o 7Sentes, o Éden, a dinâmica de abastecimen-
to via supermercados foram apostas ganhas, que se revelaram muito positivas. 

Alguns aspetos logísticos, como a disponibilidade e manutenção das casas de banho, as 
dinâmicas de entrada e saída de campo (principalmente, o último dia), merecem uma pro-
funda reflexão, para podermos estar em condições de não repetir no próximo Acanac estas 
dificuldades. 

Pese embora sintamos como absolutamente crítica, no futuro, a necessidade de reforçar sig-
nificativamente o nível de controlo financeiro na gestão, em tempo real, do orçamento da 
atividade, também consideramos necessária a atualização dos valores de inscrição. 

Projeto Torre e Projeto 2 Torres

O Projeto Torre refere-se ao processo de revisão estatutária do CNE e foi iniciado no man-
dato anterior. Em 2017, reconduzimos a equipa de projeto, tendo convidado, em adição, o 
anterior Chefe Nacional, bem como os presidentes da Mesa dos Conselhos Nacionais, do 
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e da Comissão Eleitoral Nacional.

Após várias reuniões da equipa e analisados os contributos recebidos da consulta pública 
lançada no mandato anterior, realizou-se um encontro de Chefes Regionais subordinado a 
este tema, para discussão de todas as alterações em apreciação. 

Na sequência da última discussão em setembro de 2017, foi possível submeter uma pro-
posta, subscrita pela Junta Central, para discussão pública. Em 2018 foram recebidas várias 
contribuições, bem como outras três propostas. Foram várias as reuniões com representantes 
das três propostas, tendo sido possível fundir a proposta que apresentámos, com a proposta 
da Junta Regional de Braga, fruto de ajustamentos e de alguma negociação.

Reuniões 
chefes regionais e
órgãos nacionais

Representação
Externa

Gabinete
Jurídico

Representação
 Interna

Desenvolvimento

Apoio na
gestão dos 

Serviços
Centrais

Justiça e 
Disciplina

Chefia de 
Campo
Acanac

Projecto 
Torre

Comunicação
e Imagem

Em 2018, percorremos várias Regiões, em sessões de discussão, esclarecimento e obtenção 
de contributos para a proposta entretanto submetida. O Conselho Nacional aprovou uma 
grande parte das alterações propostas pela Junta Central. Foram, após 26 anos de várias 
tentativas, as alterações que mereceram a concordância de mais de 75% dos conselheiros 
presentes. Cerca de 3% dos dirigentes do CNE, porém.
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Esse é, na nossa opinião, uma das grandes questões que não foi possível alterar. Preten-
díamos reconfigurar os Conselhos Nacionais, procurando conferir maior representatividade 
às bases, maior sentido de responsabilidade pela participação nas decisões, reduzindo o 
número de inerências nos Conselhos, reduzindo o número de conselheiros nos plenários 
(adaptados para uma conferência magna de Agrupamentos). Já em novembro de 2019, 
organizámos um Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento, que poderia ter sido o 
primeiro Conselho Nacional do modelo proposto.

Outra alteração que propusemos e que não colhei a concordância dos conselheiros pre-
sentes, foi a possibilidade de os Caminheiros poderem participar, em pleno direito, neste 
Conselho Nacional. Foram seis votos em quase 400, que inviabilizaram este passo, que con-
siderávamos importante, na consolidação da participação dos jovens em todos os aspetos 
mais relevantes da vida do CNE.

A Conferência Episcopal Portuguesa homologou, em novembro de 2019, as alterações, es-
tando em aberto a validação pela Comissão das Constituições da WOSM, que levantou al-
gumas questões que estão atualmente em apreciação. Poderá ser necessário convocar uma 
nova sessão extraordinária do Conselho Nacional Plenário, para ratificar algumas emendas.

A nossa avaliação de todo o processo é bastante positiva. Para além da limitação de mandatos, 
foi possível introduzir o voto dos Caminheiros para as eleições nacionais, bem com a sua partici-
pação nos Conselhos Nacionais de Representantes. Consideramos que deverá ser equacionada 
possibilidade de reintroduzir a discussão em torno da composição do Conselho Nacional (plená-
rio), bem como a abertura à participação dos Caminheiros, já que, pelo facto de se terem mistu-
rado os dois temas na mesma alteração que votou em simultâneo os dois assuntos – chumbaram 
os dois. Será também oportuno estudar outras alternativas que produzam um efeito similar.

Entretanto, discutimos com as Juntas Regionais o ordenamento de várias equipas de tra-
balho que se irão ocupar do Projeto 2 Torres, relativo à revisão dos Regulamentos do CNE, 
quer para conformar o texto aos novos Estatutos, quer pela intenção desta Junta Central em 
avançar com a revisão dos nossos Regulamentos, principalmente sentida ao nível do Regula-
mento de Justiça, Regulamento Eleitoral e a eventual revisão do uniforme do CNE.

Relacionamento com as Juntas Regionais

Durante o triénio, apostámos da realização de reuniões conjuntas com as equipas regionais 
(em março e em setembro), bem como uma terceira reunião com Chefes Regionais e presi-
dentes dos Órgãos Nacionais (em junho). 

Estas reuniões mostraram-se bastante úteis para discutir e colher contributos das Regiões 
sobre os mais variados assuntos, bem como para promover a partilha de experiências e para 
disseminar iniciativas nacionais (atividades, projetos e ações, como por exemplo, a alteração 
estatutária, o Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento, a Política de Recursos Huma-
nos, a Política do Escutismo Movimento Seguro, as revisão do modelo de financiamento do 
CNE, incluindo as quotas e as margens dos DMF, só para citar alguns).

A avaliação efetuada este ano aponta para a necessidade de reduzir o número de pontos em 
discussão, para conferir mais profundidade à reflexão.

Redefinição do modelo de organização dos Serviços Centrais

Conduzimos um processo de estudo de uma nova organização para os Serviços, a qual ins-
pirou a Política de Gestão de Recursos Humanos, a qual foi aprovada no Conselho Nacional 
de março de 2019.

Esse modelo inclui a redefinição do modelo de organização dos Serviços, que deixam de 
ter secretários executivos e passam a ter áreas funcionais, com coordenadores de área, que 
reportam a um diretor de serviços.

Iniciou-se, também, uma restruturação do quadro dos Serviços, motivada por necessidades 
identificadas, bem como pela saída não prevista de algumas pessoas.

Consideramos que o modelo precisa de afinação e de tempo para se consolidar. Por ou-
tro lado, devemos reconsiderar, principalmente nos temas relacionados com os projetos, 
o balanceamento do envolvimento dos profissionais com os voluntários, em cada um dos 
principais projetos – atividades e não só – promovidos pelo nível nacional. Sentimos também 
a necessidade de se criarem condições para um maior entrosamento dos Serviços Centrais 
com as estruturas intermédias e locais.

A reintrodução de quadros voluntários remunerados em regime de part-time é outra área 
que consideramos dever merecer reflexão e ação.

Regulamento Geral de Proteção de Dados

Este tema não estava previsto no Plano trienal. Com a entrada em vigor do RGPD, em maio 
de 2018, foi necessário iniciar um processo de definição de linhas de orientação e disseminar 
informação e processos pelas Equipas Nacionais, Regiões, Núcleos e Agrupamentos. 
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Escutismo: Movimento Seguro

Ao longo do triénio, verificou-se uma evolução apreciável neste tema. A Equipa Nacional dos 
Adultos preparou de novos módulos de formação, quer para o percurso inicial de formação, 
quer para a formação contínua dos dirigentes.

Elaborámos de uma Política, um Manual de Boas Práticas e um Código de Conduta, bem 
como um renovado processo de trabalho para prevenir, detetar e intervir em situações de 
potencial risco para a segurança das nossas crianças e jovens. A linha ética, para denúncia e 
reporte de situações identificadas, é outra realidade.

Já no final do mandato, o comité de ética está em formação, bem como a rede de psicólo-
gos que irão estar disponíveis para apoiar as vítimas.

A avaliação anual da idoneidade dos nossos dirigentes viu também o processo reforçado, 
principalmente no que toca à análise e ponderação sobre ocorrências diversas registadas 
nas certidões de registo criminal. Das mais de 14 mil certidões de registo criminal apreciadas 
anualmente, algumas dezenas merecem uma apreciação mais individualizada, que se iniciou 
em 2019.

Comunicação

A comunicação do CNE é uma das áreas críticas de atuação, tanto pelo sentido estratégico 
da necessidade de haver uma boa comunicação interna e externa, bem como, pelo suporte 
que a área dá a todas as restantes secretarias nacionais.

No primeiro ano do mandato, procurámos rever os documentos de estratégia da comuni-
cação, com enfoque na Flor de Lis e nas redes sociais. Na Lis, contámos com o apoio de um 
novo Diretor, que nos ajudou a reformular o conceito da revista, recentrando o público alvo, 

Atualizámos normas gráficas e publicámos, também, a identidade gráfica e da marca para o 
CNE. “O escutismo és tu” passou a ser usado na nossa comunicação interna e externa. Dispo-
nibilizámos, para todas as estruturas do CNE, os Serviços Centrais para produzir assinaturas 
de mail, imagem para carta, etc. O objetivo foi o de trabalharmos, tanto quanto possível, uma 
imagem coerente e facilmente associável ao CNE.

Continuamos a apostar na comunicação como ferramenta de divulgação, quer interna quer 
externa, do movimento e das suas iniciativas, afirmando cada vez mais os nossos valores e o 
contributo que podemos dar para a juventude portuguesa.

Destacamos, particularmente, as Campanhas do Calendário 2017, 2018 e 2019, que divulga, 
por mais de 400 mil espaços, a imagem do CNE. Os temas das três campanhas andaram em 
torno das mensagens

“O melhor de nós… és tu”, em 2017 (ver a atividade escutista através do olhar dos escu-
teiros)

Escutismo: para uma melhor comunidade, em 2018 (atividades de envolvimento entre 
escuteiros e as comunidades onde nos inserimos)

Os objetivos do desenvolvimento sustentável, em 2019 (o escutismo, nacional e interna-
cional, comprometido com o desenvolvimento sustentável).

A Flor de Lis continuou a estratégia de comunicação definida para o triénio, assente no con-
ceito de ter, para cada número, um tema central de desenvolvimento. Continuámos a dar 
passos na definição da versão digital da revista, estando agora em condições de lançar con-
curso para a produção desta versão adicional. Embora não se tenha verificado folga finan-
ceira, optámos por manter o custo da sua assinatura do ano anterior, estando prevista uma 
atualização com a entrada da versão digital.

Continuámos a sistematizar a estratégia delineada para as redes sociais, procurando asse-
gurar, cada vez mais, conteúdos relevantes em cada página, apostando, em simultâneo, no 
crescimento da rede e na contenção do número de páginas.

A Escutismo TV foi um projeto que nasceu neste mandato. O principal objetivo era o de 
contribuir para o desenvolvimento de conteúdos audiovisuais de divulgação de atividade 
escutista, entrevistas, ferramentas técnicas, canções, espiritualidade, entre tantos outros con-
teúdos. Complementarmente, procurámos desenvolver a produção de conteúdos locais, 
desenvolvendo nos nossos jovens o gosto por esta forma de comunicação. Sentimos que o 
projeto precisou de uma reorientação, para diminuir o número de temas e focar na produção 
regular dos conteúdos fixos. 

No que diz respeito a aplicações, lançámos o Albergue dos Sonhos, em 2018 e a aplicação 
para o Rover 100, em 2019, baseado no modelo de aplicação para gestão de atividades 
nacionais já desenhado (a base foi o Albergue). Desenvolvemos uma aplicação para os ODS 
e ainda a Cordilheira (gestão da formação). Não foi possível avançar com o desenho e con-
ceptualização de outras aplicações, por questões de disponibilidade financeira e de recursos 
humanos. 
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Federação Escutista de Portugal

Ao longo do triénio, fixámos como objetivo o trabalho com a Associação de Escoteiros de 
Portugal, no seio da Federação Escutista de Portugal, para recuperar e melhorar as relações 
entre as duas associações. Este objetivo foi trabalhado com base naquilo que os escuteiros 
fazem melhor: atividades escutistas. 

Foi assim que, na sequência do convite à AEP para coorganizar o Rover do Centenário, pre-
parámos e realizámos a atividade, com caminheiros de todo o país, das duas associações. 

Igualmente, foi possível acordar com a AEP a nossa candidatura definitiva a acolher o Moot 
2025 em Portugal. A votação final será em agosto de 2020, na Conferência Mundial no Egipto.

Foi também nesse contexto que nos colocámos de acordo em relação à apresentação da 
candidatura do Joaquim Freitas, nosso Chefe Nacional Adjunto, a membro do Comité Eu-
ropeu da OMME, cuja eleição teve lugar durante a Conferência da Região Europeia, em 
agosto de 2019. O Joaquim foi o candidato mais votado de entre os 12 que se apresentaram 
a eleição.

Representação interna e externa

Ao longo do triénio, representámos o CNE em mais de 350 eventos, a grande maioria dos 
quais organizados por Agrupamentos. É uma enorme alegria poder contactar diretamente 
com os escuteiros nas bases, conferindo ao CNE um cada vez maior sentido de corpo. 

Já o dissemos, e repetimos aqui: é pelos miúdos que cá estamos, é com eles que gostamos 
de estar, são eles que nos dão energia e alento para continuar, e é preciso lembrarmo-nos, 
sempre, qual o sentido do nosso serviço e a quem, em última instância e sempre, ele se 
destina.

Desenvolvimento

Fomos capazes de realizar estudos importantes de análise do nosso efetivo, da sua compa-
ração com a leitura da população portuguesa, de participar em diversos eventos europeus e 
mundiais que nos ajudaram a compreender melhor como ajudar o CNE a crescer.

Estas dinâmicas permitiram que fossemos capazes de disponibilizar ao CNE informações, 
recursos e estratégias para, do nível local ao nacional, todos possamos estar alinhados na 
intenção e na necessidade de criar condições de crescimento no CNE.

Celebramos ainda o Aniversário do CNE ao longo de todo o mandato:

94 anos: Guimarães – Região de Braga;

95 anos: Vila Real – Região de Vila Real;

96 anos: Cristo Rei – Região de Setúbal

Foram momentos importantes de afirmação da identidade do CNE, de celebração da nossa 
história e de partilha entre uma Região que acolhe e as restantes que se juntam para celebrar. 
Acreditamos que esta atividade foi bem-sucedida e deve manter-se.

Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento

Desde o início do triénio que sentimos esta necessidade de reforçar a visibilidade do papel 
do Chefe de Agrupamento e de reunir estes dirigentes, com responsabilidades muito espe-
ciais, em atividades e eventos vocacionados para a sua missão.

Era para nós clara a necessidade de começar no nível regional e, com a inspiração e os resul-
tados do nível regional, construir um evento nacional.

Quase todas as Regiões aderiram ao desafio e construíram o seu Encontro Regional de Che-
fes de Agrupamento – Reunindo, Partilhando e Construindo o presente e o futuro.

E este caminho regional permitiu a construção do Encontro Nacional, que juntou cerca de 
600 participantes, em Vagos, num momento muito especial do triénio.

Os resultados deste percurso estão agora disponíveis com a seguinte composição:

1. Enquadramento / Temática;

2. Programa;

3. Workshops (sinopses e apreciação geral dos participantes);

4. Feira das Organizações; 

5. Sessões Plenárias; 

6.  Avaliação Geral dos Participantes;

7. ENCA em números;

8. Recomendações.

Anexos:

 - Auscultação dos Dirigentes que deixaram o ativo. 

 - Auscultação de Dirigentes do CNE.

 - Auscultação dos Caminheiros do CNE.

 - Avaliação detalhada dos workshops.

 - Análise ao Efetivo e recomendações.
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Equipa
Nacional

da Assistência

Equipa Nacional
ao Santuário 

deFátima

A Assistência Nacional, coordenada pelo Assistente Nacional, visa em primeira instância con-
tribuir para o desenvolvimento da dimensão espiritual no escutismo vivido no CNE. Esse 
desenvolvimento foi realizado através das estruturas locais da Associação – nomeadamente 
os Agrupamentos, Núcleos e Regiões –, sendo aí a ação da Assistência Nacional realizada por 
via indireta (quer pelo contributo geral para os grandes temas de espiritualidade dos planos 
anuais e trienal, propostos a nível nacional, quer pela ligação aos Assistentes Regionais e pela 
interação com estes) e, além disso, foi também realizado, de forma direta, através de uma 
ação geral proposta a toda a Associação, sempre no contexto da Junta Central.

Além de algumas atividades concretas que abaixo se relatam relativas à Assistência Nacional, 
no triénio que agora se revisita importa, antes de tudo, sublinhar:

- A pertença à Junta Central, acompanhando o trabalho executivo de reflexão, formação e 
coordenação do nível nacional do CNE: uma verdadeira patrulha escutista ao serviço de toda 
a Associação. Neste contexto se compreende também a presença do Assistente Nacional 
na Mesa dos Conselhos Nacionais e as relações com os demais Órgãos e Chefes Regionais;

- A constante relação com Comissão Episcopal do Laicado e da Família, onde foi particu-
larmente relevante todo a caminho de alteração dos Estatutos do CNE e, por esta via, com 
outras estruturas da Conferência Episcopal Portuguesa;

- A relação com os Assistentes Regionais, como quem se articula e aprofunda quase quotidia-
namente a missão dos Assistentes no CNE. A presença em encontros variados de Assistentes 
de Agrupamento ou reuniões gerais do Clero nalgumas dioceses, a par do encontro anual 
de todos os Assistente Regionais foram algumas das expressões mais visíveis desta relação.

Formação

A oferta de oportunidades de formação, na perspetiva do aprofundamento da fé, foram materia-
lizadas em três edições do “4x4: para uma fé todo o terreno”, a animação de módulos em vários 
cursos de formadores, sempre em parceria com a Secretaria Nacional dos Adultos e a Faculdade 
de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Procurou-se ensaiar uma reflexão sobre uma 
visão cristã da antropologia da afetividade, a exigir desenvolvimentos em futuro próximo. 

Com a Secretaria Nacional Pedagógica começou-se um trabalho de organização de várias 
ferramentas pedagógicas para serem utilizadas pelos Dirigentes nas várias Secções, no âm-
bito da área de desenvolvimento espiritual.

Tendo-se realizado o Sínodo dos Bispos com o tema “Os jovens, a fé e o discernimento 

vocacional” (outubro de 2018), procurou-se envolver o CNE no caminho de preparação (aus-
cultação), reunião pré-sinodal (março de 2018), receção do documento final e da exortação 
apostólica “Cristo vive”.

Assistência de atividades

Além do longo envolvimento na Assistência ao XXIII ACANAC (preparação, construção da 
premiada Capela no CNAE, realização e avaliação do acampamento), a Assistência acompa-
nhou todas as atividades de âmbito nacional. Destaca-se o Rover 100, que foi acompanhado 
pelo P. Vítor Araújo (Braga). No âmbito internacional, estivemos nas seguintes atividades: 

- Rover Moot (2017) na Islândia, acompanhado pelo P. José Henrique, Assistente Regional 
de Leiria-Fátima; 

- Rover Way na Holanda (2018), acompanhado pelo P. Manuel Augusto, Assistente Regional 
de Aveiro; 

- Jamboree nos Estados Unidos (2019), acompanhado pelo Assistente Nacional;
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Encontros Internacionais

A Assistência Nacional participou ativamente na vida da Conferência Internacional Católica 
do Escutismo (CICE), em articulação com a Secretaria Internacional, com particular desta-
que para:

- V Simpósio Escutista Inter-religioso Mundial, realizado em Nova Iorque (janeiro de 2017), 
sobre a importância do “Dever para com Deus” e da espiritualidade na vivência da propos-
ta escutista; 

- Conselho Mundial da CICE (dezembro 2017) em Roma;

- Forum Intereligioso Europeu (ESIF), em Antuérpia (2018); 

- Reunião de Assistentes Nacionais, em Lille (2018);

- Formação “Dialogue for Peace in Europe: Through Intercultural, Interreligious Dialogue and 
Spiritual Development”, em Viena (2018), promovida pela Região Europeia do escutismo; 

- European Young Scout Leaders, na Bélgica (outubro 2018); 

- Seminário da CICE/EM na Bélgica (novembro 2018); 

- Reunião de Assistentes Nacionais, em Hagen-Rummenohl / Alemanha (março 2019);

- Seminário promovido pela rede Spiriteco (outubro 2019) em Lyon;

- Seminário/Conselho da CICE/EM (novembro 2020) em Cracóvia.

A presença nestes encontros muito tem ajudado no intercâmbio de reflexões que preocu-
pam o escutismo a nível mundial sobre o lugar das religiões no escutismo, o “Dever para 
com Deus”, as diferenças de conceito entre espiritualidade e religião e a presença da Igreja 
Católica no contexto das Associações escutistas nacionais.

Santuário de Fátima

Na relação com o Santuário de Fátima, além da Equipa de Serviço ao Santuário (que coor-
dena a presença dos escuteiros do CNE na peregrinações aniversárias de maio a outubro e 
na das crianças), tem-se aprofundado a coordenação com as diversas entidades que pres-
tam serviço aos peregrinos a pé, bem como a divulgação de possibilidades de envolvimen-
to de escuteiros no acolhimento aos peregrinos através de propostas de voluntariado mais 
alargadas no tempo e mais envolventes na sua preparação, como por exemplo, o “Projeto 
SETE: Imersão de voluntariado jovem no Santuário de Fátima” e “Vem para o meio: Férias 
para pais de pessoas portadoras de deficiências”. 

Internamente, a Secretaria Internacional (SI) esteve organizada por trilhos onde estavam en-
quadradas as oportunidades de cariz internacional. Por trilho, cada equipa fez o acompanha-
mento pedagógico e organizativo destas oportunidades, dando contributos e sugestões 
de melhoria ao nível da dinâmica, viagens, espaços, locais, curiosidades, para que as AEI’s 
fossem mais estruturadas e completas. Colaborámos e dinamizámos o lançamento, prepa-
ração e realização de oportunidades de vivência internacional da responsabilidade da SI ou 
de entidades externas ao CNE.
Para facilitar a organização deste relatório e a leitura da informação indicamos agora, por 
atividade, os principais indicadores.

Atividades Escutistas Internacionais (AEI’s)
As estruturas do CNE (Agrupamentos, Núcleos e Regiões) organizaram, de forma crescente 
e com a envolvência de elementos de todas as Secções, atividades escutistas internacionais 
nos últimos três anos. 

O objetivo de desmistificar estas atividades e tornar a dimensão internacional do escutismo 
muito próxima dos nossos jovens, nas suas estruturas locais foi alcançado com sucesso. Ve-
jamos: em 2017 foram desenvolvidas 91 AEI’s, com 3104 participantes (249 lobitos; 785 ex-
ploradores; 858 pioneiros; 659 caminheiros; 584 dirigentes; 31 outros). A sua maioria visitou 
países europeus, estando no “top 3” Espanha (52), Suíça (16) e Reino Unido (10).  Durante 
o ano de 2018 foram apoiadas 142 atividades escutistas internacionais, que contaram com 
a participação de 3950 participantes (296 lobitos; 1001 exploradores; 1225 pioneiros; 673 
caminheiros; 691 dirigentes; 64 outros). A Europa continuou a ser o espaço de eleição com o 
“top 3” os seguintes países:  Espanha (Santiago de Compostela/ Picos da Europa) - 78 proje-
tos, Suíça (Kandersteg) - 17 projetos e Reino Unido (Inglaterra - Londres e Brownsea) - 16 pro-
jetos. Já em 2019, a Secretaria Internacional apoiou 180 projetos, que contou com 5220 (516 
lobitos; 1197 exploradores; 1643 pioneiros; 871 caminheiros; 982 dirigentes; 11 outros), tal 
como nos anos anteriores os destinos de eleição foram europeus: Espanha (Santiago de 
Compostela/ Picos da Europa) - 97 projetos, Suíça (Kandersteg) - 27 projetos e Reino Unido 
(Inglaterra - Londres e Brownsea) - 7 projetos.

Para promover o conceito de atividade escutista internacional em território local, temos o 
projeto da Insígnia Scouts, com 561 insígnias atribuídas em 2017, 471 em 2018 e 191 em 
2019. Assistimos, assim, a um decréscimo na candidatura a este programa devido à diminui-
ção da sua divulgação nos meios de comunicação habituais e nos Encontros de Preparação 
Internacional.
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Encontro de Preparação Internacional (EPI) - Curso de Preparação Internacional (CPI)
Com o aumento de AEI’s e saídas do país, o EPI - Encontro de Preparação Internacional, 
ganhou um papel cada vez mais fundamental, no que toca à passagem de informação aos 
que desejam realizar uma atividade escutista fora de Portugal. Em 2017 e 2018 foram 15 os 
encontros promovidos, preparados e realizados pelas Regiões em colaboração com a SI. Já 
em 2019 decorreram 17 EPI’s.

Foi, também, em 2019 que lançámos o Curso de Preparação Internacional, que substituirá o 
EPI, enquanto módulo de formação contínua, passando a estar disponível no Catálogo Na-
cional de Formação. Esta alteração realizou-se em estreita ligação com a Secretaria Nacional 
de Adultos. Com esta alteração pretendeu-se valorizar a sua existência e propósito. 

Dia do Fundador
Também o Dia do Pensamento ganhou uma nova designação - Dia do Fundador, ficando 
de acordo com a OMME. Através de três dinâmicas propostas, uma em cada ano do triénio, 
obtivemos 61 feedbacks de Unidades em 2017 (20 Alcateias, 20 Expedições, 13 Comuni-
dades e 8 Clãs), e 13 Agrupamentos em 2018 e 2019 . Esta é a dinâmica da SI com menos 
participação.

O facto de muitos Agrupamentos, Núcleos e Regiões já desenvolverem as suas próprias 
dinâmicas/atividades do dia do Fundador, poderá ser este um dos factores que leva à fraca 
adesão a esta dinâmica. No futuro poderemos criar dinâmicas mais simples de aplicar, dire-
cionadas a cada Secção e que despertem um interesse maior nos nossos escuteiros.

Fundo Francisco Sousa Dias
Em 2017 concorreram ao Fundo Sousa Dias 30 projetos, dos quais foram selecionados 12, 
após apresentação pública, para receberem apoio financeiro. Em 2018, candidataram-se 44 
projetos, dos quais oito foram apoiados. Já em 2019, recebemos 52 candidaturas, das quais 
12 foram apoiadas. Em cada ano foram disponibilizados 15 mil euros.

Tal como o número de AEI’s cresceu, também o número de candidatos a obter apoio finan-
ceiro para a realização das suas atividades aumentou. Na versão anterior do regulamento, 
este apenas previa o apoio financeiro a um máximo de 10 projetos, algo que alterámos para 
que não houvesse um número limitado de possíveis apoios e para que fosse possível apoiar 
um maior número de projetos com qualidade pedagógica.

O facto de no ano de 2018 apenas serem apoiados oito projetos deveu-se ao facto do 
júri ter constatado que, projetos que haviam sido selecionados para apresentação pública, 

não cumpriam com os critérios definidos e divulgados, para a obtenção de financiamento 
através deste Fundo. Falamos, por exemplo, de projetos que não tinham sido idealizados, 
preparados e candidatados pelos escuteiros, mas pelos seus dirigentes que usaram a AEI 
como meio para a realização de sonhos de atividades pessoais, esquecendo o método do 
projeto e o “Ask the boy”, ou alguns dos projetos candidatos estão, em parte, dependentes 
de um eventual apoio financeiro para a sua realização, algo que não deverá acontecer. Este 
fundo premeia a qualidade pedagógica e a inovação dos projetos e não deverá servir como 
o principal meio financiador dos projetos apoiados.

Insígnia ScoutYacob

As atividades realizadas no caminho de Santiago são uma grande parte das atividades rea-
lizadas em Espanha, sendo que a realização do programa ScoutYacob teve, em 2017, seis 
candidaturas, o que levou à atribuição de um total de 96 insígnias. Em 2018, contou com 
sete candidaturas, com 102 insígnias, e em 2019 foram apresentadas 10 candidaturas, com 
154 insígnias atribuídas.

A baixa adesão a esta oportunidade deve-se à falta de divulgação da mesma. Na verdade, 
temos muitos dos grupos que realizam as suas AEI’s no Caminho de Santiago, mas não têm 
conhecimento desta oportunidade. Este programa, que partilhamos com o MSC, poderá ter 
um aumento significativo se melhorarmos a divulgação da mesma nas redes sociais e outros 
meios ao dispor do CNE.

Insígnia da Lusofonia

A divulgação da Insígnia da Lusofonia e a sua implementação não foram alcançadas com 
sucesso, pois o número de candidaturas foi muito baixo, tendo sido apenas entregues 14 
insígnias em 2017, 35 em 2018 e 50 em 2019.

Acreditamos que esta é uma das oportunidades da SI que tem um potencial enorme de 
crescimento se houver um maior cuidado na sua divulgação e dinamização da nossa parte, 
partilhando materiais já utilizados, testemunhos da realização e construção de materiais que 
incentivem a dinamização desta insígnia.

Mercado Internacional

O Mercado Internacional (MI) é, há vários anos, a montra das oportunidades promovidas 
pela SI; neste triénio a atividade voltou a ter uma dinâmica de dois dias, com atividades para 
as quatro Secções. 
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O Mercado Internacional de 2017 decorreu em Viana do Castelo, com a participação de 
383 escuteiros. Em 2018 teve lugar em Aveiro e contou com 575 participantes. Em 2019, a 
atividade teve lugar na Região de Leiria-Fátima com 566 inscritos.

O MI teve um papel fundamental na divulgação de oportunidades de cariz internacional 
junto dos nossos escuteiros. Neste triénio, para além da divulgação de oportunidades, maio-
ritariamente realizada através de outros meios, o mercado transformou-se numa atividade de 
vivência e experimentação internacional.

Luz da Paz de Belém

A Luz da Paz de Belém (LPB) tornou-se, neste triénio, num fenómeno de adesão por parte de 
todas as estruturas do CNE. 

Em 2017, a Cerimónia Nacional realizou-se na Região do Porto contando com 1422 partici-
pantes nas atividades e da dinâmica de partilha local proposta pela SI; recebemos feedbacks 
que levaram à entrega de 1605 insígnias. 

Em 2018, a Cerimónia Nacional da Luz da Paz de Belém, foi acolhida pela Região da Guar-
da e contou com 532 participantes na dinâmica criada para esse dia e com 5125 insígnias 
atribuídas aos escuteiros que fizeram a partilha local da LPB. Este foi o primeiro ano em que 
levámos uma jovem escuteira, à Áustria, para receber a Luz da Paz de Belém, na cerimónia 
internacional. 

Já em 2019, a Região de Santarém acolheu a Cerimónia Nacional de Partilha da Luz, com 
554 escuteiros a viverem as atividades propostas para esse dia e com 5976 Insígnias atribuí-
das a escuteiros que partilharam a Luz localmente.

A Luz da Paz de Belém é uma das atividades mais participadas do CNE, não só pela Cerimó-
nia Nacional da Partilha, em que o número de inscritos para a dinâmica preparada para esse 
dia, varia consoante a localização geográfica onde decorre a cerimónia, mas principalmen-
te pelo aumento significativo de feedbacks recebidos com a indicação dos jovens e adultos 
que partilham a Luz. Vemos, nesta oportunidade, uma excelente forma de aproximar o escu-
tismo da comunidade e ainda uma excelente forma de preparar o Natal.  

XXIII ACANAC

A Secretaria Internacional dinamizou a área internacional do acampamento e ainda o acolhi-
mento e receção, acompanhamento e programa de Home Hospitality para os contingentes 
de oito países (França, Espanha, Suécia, Luxemburgo, Israel, São Tomé e Príncipe, Irlanda e 
Reino Unido) num total de 116 participantes.

No enquadramento que demos ao acolhimento dos grupos que participaram no ACANAC, 
estabelecemos que estes viveriam e participariam nas atividades propostas por cada sub-
campo e não em atividades delineadas e construídas apenas para si. Contudo, apoiámos, 
as equipas de cada subcampo na realização das devidas adaptações, tendo em conta as 
culturas e tradições de origem de cada contingente. Trabalhámos, também, nas adaptações 
ao nível da alimentação e demos resposta a preocupações específicas de cada contingente.

Da parte de quem nos visitou, recebemos feedbacks positivos, com destaque para a quali-
dade do programa e diversidade de atividades proporcionadas, enalteceram o acompanha-
mento constante e a procura ativa de soluções para as situações que foram surgindo. Como 
pontos menos positivos mencionaram o local da atividade devido às elevadas temperaturas.

Portuguese Work Party

A PWP - Portuguese Work Party foi a oportunidade para 15 caminheiros e dois dirigentes, 
poderem dar o seu serviço ao KISC- Kandersteg International Scout Camp na Suíça. Em 2017 
tivemos 44 candidatos, em 2018 recebemos 32 candidaturas e em 2019 40 candidaturas.

Esta é uma das oportunidades mais carismáticas da Secretaria Internacional, uma vez que na 
sua base está a vivência internacional e o serviço. Temos, nos últimos três anos recebido um 
ótimo feedback por parte da equipa de gestão do KISC, acerca do trabalho realizado em 
campo pelos participantes desta atividade. Através destes, também o CNE contribui para a 
manutenção e desenvolvimento do campo escutista mundial, que foi um sonho de BP.

Explorer Belt

Em 2018 decorreu mais uma edição desta oportunidade educativa, na Eslováquia. Candida-
taram-se 30 caminheiros/companheiros, que passaram por as várias fases de seleção, tendo 
participado na atividade 18 elementos e foram entregues 17 cintos.

O Explorer Belt tem várias especificidades no que toca à sua idealização, preparação e realiza-
ção que tornaram o processo de escolha dos participantes moroso, complicado e dispendioso.



Relatorio Trienal 2017-2019 | 35

O acompanhamento da atividade não foi o desejável por parte da SI, pelo que houve alguns 
contratempos, nomeadamente em questões financeiras, durante a preparação. Depois do 
final da atividade, voltámos a deparar-nos com alguns constrangimentos, devido à indisponi-
bilidade da equipa organizadora em entregar relatório e contas em tempo útil, pelo que as 
contas da atividade ainda não estão fechadas. Um melhor acompanhamento por parte da 
equipa internacional e previsão do custo de participação deverá ser tido em conta.

Contingentes Federação Escutistas de Portugal

Durante o ano de 2017, integrados na FEP - Federação Escutista de Portugal, 117 caminhei-
ros/companheiros e dirigentes do CNE participaram no World Scout Moot que se realizou 
na Islândia. 

Em 2018, decorreu o RoverWay, na Holanda, atividade promovida pela Região Europeia do 
Escutismo, em que participaram 658 caminheiros/companheiros, 23 IST e seis CMT. Este foi 
o maior contingente da atividade e o maior contingente da FEP ao RoverWay.

O World Scout Jamboree teve lugar em 2019, nos EUA, onde estiveram de 594 participantes, 
115 IST e 24 CMT.

Neste triénio foi, ainda, iniciada a preparação de dois Contingentes: EUROJAM 2020 e 
MOOT2021.

Participar num evento internacional integrado num contingente da FEP é sempre uma ex-
periência enriquecedora para os nossos escuteiros, em primeiro lugar pelo sentimento de 
pertença a algo maior que é o Movimento Escutista Mundial, depois pelo sentido de corpo 
que se gera no contingente com os irmãos escutas da AEP e por todas as experiências que 
se vivem durante estes eventos, tendo a oportunidade de conhecer outros escuteiros, esta-
belecer relações, desenvolver aprendizagens e conhecer outras realidades, locais, sociais, 
culturais e geográficas.

A coordenação destes contingentes foi positivamente desafiante para quem os liderou e 
para a equipa internacional, todos os passos são passos de aprendizagem e conhecimento 
que se dão. A boa relação entre as associações levou a que todos os contingentes tenham 
decorrido de forma enriquecedora para todos.

Relações Institucionais

•	 Interlocutores Internacionais

Ter uma rede, constituída por Interlocutores Internacionais em todas as Regiões do país era um 
dos objetivos da SI para o triénio. Os interlocutores tiveram um grande papel de proximidade 
no que toca a partilhar e disseminar nas suas Regiões as oportunidades de cariz internacional 
promovidas pelo CNE, na criação e avaliação de oportunidades, e foram fundamentais no 
processo de informatizar, através do SIIE a submissão de projetos de AEI’s. 

Infelizmente, e apesar de vários apelos às Juntas Regionais, não conseguimos ter o pleno de 
Regiões com a figura do Interlocutor presente nas suas estruturas: duas Regiões não indicaram, 
durante o triénio, o nome do seu interlocutor. 

Alguns dos interlocutores dinamizaram nas suas Regiões diversas atividades de cariz internacio-
nal, apoiadas, quer com materiais quer com a presença de membros da equipa da secretaria.

•	 Ligação com Associações Escutistas estrangeiras

A representação internacional do CNE assumiu-se como uma grande parte do trabalho desen-
volvido e um enorme desafio. A ligação e estabelecimento de relações com diferentes associa-
ções escutistas nacionais produziu bons resultados. 

A ligação aos países da CEL - Comunidade de Escutismo Lusófono, permitiu a realização de 
uma reunião no Azerbaijão, durante a Conferência Mundial do Escutismo, que nos permitiu 
uma aproximação a algumas das Associações, nomeadamente a AESTP - Associação Escutei-
ros de São Tomé e Príncipe, com quem iniciámos conversações para o estabelecimento de um 
protocolo de cooperação. 

Ainda referente aos países da CEL, foi proposto pelo CNE, a realização de um acampamento 
da Lusofonia, que pudesse reunir escuteiros dos diferentes países membros reforçando a im-
portância da língua portuguesa e a multiculturalidade destes países, assim surgiu o 1.º Jambo-
ree Lusófono que se realizou no Brasil em 2018, inserido no Acampamento Nacional  da UEB 
e que contou com a presença de oito pioneiros e três dirigentes do CNE. 

Reforçou-se com o MSC - Movimiento Scout Católico de Espanha a ligação já existente, que 
permitiu durante este triénio a realização de uma Cimeira Ibérica no Porto e um Travessia com 
a presença de 25 dirigentes do CNE, em Salamanca, em 2018. 

O CNE apoiou, igualmente, a candidatura de um membro da UEB - União dos Escoteiros do 
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Brasil ao Comité Mundial do Escutismo, que não foi eleito, mas que levou a que houvesse um 
reforço na proximidade com a UEB. 

A nossa Associação está presente no Grupo de Lisboa, um grupo informal de países com 
o latim na base da sua língua. Este grupo reúne anualmente num dos países membros que 
organiza o evento.

•	 Associação de Escoteiros de Portugal no âmbito da Federação Escutista de Portugal

Sendo o CNE membro da FEP - Federação Escutista de Portugal, tem a dupla responsabilida-
de de cogerir e coorganizar os eventos promovidos pela federação. É através da federação que 
as Associações membro podem participar, com os seus escuteiros, nos eventos promovidos 
pela WOSM.

A relação institucional com a AEP - Associação Escoteiros de Portugal, tem sido um sucesso. 
As duas Associações, com um esforço comum, reconhecido de parte a parte, tudo têm feito 
para que o escutismo em Portugal seja melhor e que as oportunidades que oferecem aos 
seus escuteiros apresentem melhor qualidade, quer na preparação, quer na organização e 
dinamização. 

A FEP, durante o último triénio, fez-se representar em todos os eventos com escuteiros de 
ambas as Associações, nomeadamente na conferência Mundial, em 2017, que se realizou em 
Baku, no Azerbaijão, e onde a FEP apresentou a candidatura do Rafael Carvalho a Youth Advi-
ser, do Comité Mundial do Escutismo, não tendo sido eleito.

Também estivemos juntos na Conferência Europeia, em 2019, realizada em Split, na Croácia, 
onde a FEP apresentou como candidato ao Comité Europeu, o Chefe Nacional Adjunto do 
CNE, Joaquim Freitas, que foi eleito com o maior número de votos, para o triénio 2019-2022. 

A candidatura a acolher um evento mundial de escutismo, tornou-se realidade em 2019, quan-
do o CNE e a AEP acordaram lançar uma candidatura a acolher o World Scout Moot 2025. 

Esta candidatura, com o mote “Engage”, exigiu um esforço grande por parte de uma equipa 
jovem e motivada com elementos das duas Associações que, em conjunto, pensaram, dese-
nharam e apresentaram um projeto de candidatura atrativo e inovador. 

Uma outra candidatura da Associação de Escuteiros do Azerbaijão se apresentou a acolher 
este evento, estando prevista a votação, por parte das Organizações Escutistas, para agosto 
de 2020, na Conferência Mundial do Escutismo que se vai realizar em Sharm el Sheikh, no 
Egipto.

Representação na CICE

A Conferência Internacional Católica do Escutismo (CICE), da qual o Corpo Nacional de 
Escutas é membro, é um espaço internacional de encontro, reflexão, partilha e comunhão 
dos Escuteiros Católicos. 

O CNE teve, durante o último triénio, o dirigente Pedro Duarte Silva como membro do Co-
mité da Região Europa-Mediterrâneo, tendo terminado o seu mandato em dezembro de 
2019, na Conferência Europeia realizada em Cracóvia, na Polónia. 

Nessa mesma conferência, o CNE apresentou um candidato ao Comité, tendo sido eleito 
para o triénio 2020-2023 o dirigente Rui Teixeira, para vice-presidente.

Site Secretaria Internacional

Quando iniciámos este triénio, a Secretaria Internacional dispunha de um site externo ao 
portal do CNE, pelo que desde o primeiro minuto se decidiu desenhar, preparar conteúdos 
e desenvolver um site, atualizado, atrativo e com a informação necessária para que todos os 
escuteiros tivessem acesso facilmente à mesma dentro do portal da nossa associação.

A preparação do projeto de criação do site teve vários contratempos ao longo destes três 
anos, em especial ao nível da estabilidade de recursos humanos, quer profissionais quer vo-
luntários, que saíram do CNE ou das equipas que estavam com este projeto.

Nunca foi equacionado contratar uma empresa para o desenvolvimento do site, pois está-
vamos confiantes que seria possível fazê-lo com recursos internos, sem despender valores 
financeiros altos. O site da SI está neste momento em fase de conclusão.
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(Aquando da leitura deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima e aérea.)

No início do triénio, tendo em conta o jogo 360, a avaliação intercalar da implementação do 
Programa Educativo realizada em 2014/2015, o inquérito realizado a candidatos a dirigentes 
e dirigentes e a análise SWOT das maravilhas do método escutista realizada no Comité Peda-
gógico, de março de 2017, optou-se por dar maior ênfase à revisão do Sistema de Progresso 
e do Sistema de Especialidades. Foi elaborada uma proposta de revisão, resultante do tra-
balho realizado em Comité Pedagógico, que foi lançada para debate público e apresentada 
no Conselho Nacional de Representantes, de março de 2019. Foram tidos em conta todos 
os contributos que se enquadrassem na revisão realizada. Posteriormente, foram elaborados 
os manuais de aplicação e ferramentas que permitem auxiliar o dirigente na aplicação do 
Sistema de Progresso: capítulo do Manual do Dirigente, Cadernos de Pistas das Secções, 
Ferramentas de Início de Pista e observação contínua para cada Secção e Baús de oportu-
nidades. Do trabalho inicialmente pensado, estão a ser fechados os mapas/cartões de pista 
para os Lobitos e Exploradores e ainda para os Bandos/Patrulhas/Equipas/Tribos.

Este caminho durou mais tempo do que inicialmente tínhamos previsto, por considerarmos 
imprescindível o envolvimento das Regiões neste processo, de modo que a revisão apresen-
tada correspondesse às verdadeiras necessidades sentidas. Em setembro de 2019 foi reali-
zada uma sessão nacional, aberta a todos os intervenientes na disseminação da revisão do 
Sistema de Progresso nas Regiões, como modelo para as sessões seguintes, de forma a que 
a informação se difunda de forma concordante. Estiveram presentes 15 Regiões. As sessões 
estão a acontecer nas Regiões e Núcleos do CNE.

Quanto ao Sistema de Especialidades, realizou-se uma primeira revisão em conjunto com o 
Sistema de Progresso que visa retirar a obrigatoriedade na escolha de áreas de especialida-
de e consequentemente, diminuição do número de áreas e realocação das especialidades 
pelas novas áreas. Ainda há caminho a percorrer com a inclusão de novas especialidades e 
revisão dos requisitos das especialidades já existente.

Nas ações delineadas no plano trienal para o Programa Educativo consta ainda o acompa-
nhamento do Escutismo Marítimo e do Escutismo do Ar. No Escutismo Marítimo foi concluí-
do o documento orientador do Escutismo Marítimo – Rumos, foram realizados dois Con-
selhos Consultivos Marítimos (tendo ficado em falta o de 2019), foi elaborada uma análise 
SWOT do estado dos Agrupamentos Marítimos e os resultados dessa análise incorporados 
no programa da Equipa Nacional, realizou-se o Oceanos 2018 com a participação de cerca 
de 750 Escuteiros Marítimos de 11 Agrupamentos, está a ser fechada o documento orienta-
dor da Insígnia de Marítimo, foram asseguradas as atividades náuticas de ACANUS´s, RaYde 
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e Rover100. Foram ainda realizados, em colaboração com a SNA, os cursos de módulo ma-
rítimo. Da avaliação efetuada há aspetos a melhorar, tais como, o acompanhamento mais 
próximo aos Agrupamentos Marítimos e o modelo de organização do próximo Oceanos.

No que diz respeito ao acompanhamento do Escutismo Aéreo, foi apresentada e a aprova-
da, no CNR de março de 2019, a proposta de alteração do artigo 54.o do RG (inclusão da 
nomenclatura aérea) e do RUDB (uniforme dos escuteiros aéreos). Foi também elaborado o 
documento orientador do Escutismo Aéreo – Horizontes.

Ainda no que diz respeito ao Programa Educativo, foi incluído, no CNR de junho de 2018, 
em Regulamento Geral o elemento do método escutista “Envolvimento da Comunidade”, 
aprovado na 41.ª Conferência Mundial Escutista realizada em Baku, em 2017. Foram elabora-
dos os documentos necessários para a sua implementação e disponibilizados à Associação. 
Esta ação não estava inicialmente no plano trienal por ainda ser desconhecida a proposta de 
inclusão por parte da OMME. 

A propósito do Centenário do Caminheirismo em 2018, foi opção da SNP celebrá-lo no ano 
escutista 2018/2019, culminando com a realização do Rover100. De salientar duas grandes 
propostas: 

- O RaYde100 que envolveu os Agrupamentos, os elementos e as suas comunidades. Foi 
acompanhado pelos símbolos da IV Secção, sendo de destacar o Fogo, materializado pela 
Luz da Paz de Belém, acesa na cerimónia nacional na Região da Guarda, em 2018. O RaY-
de100 percorreu 2700 Km, teve a participação de cerca de 45 mil participantes de 500 Agru-
pamentos de todas as Regiões e dos Agrupamentos da Suiça (Genébra e Zurique). Participa-
ram também a FNA, AEP e o Agrupamento de Santo Afonso, pertencente à Letzebuerguer 
Guiden e Scouten; 

- O Rover100 teve lugar na Região de Aveiro e participaram 1200 jovens adultos (portugue-
ses, libaneses, húngaros e ingleses). Foi nomeada uma equipa – CR100 – constituída por 
Caminheiros, Candidatos a Dirigentes e Dirigentes das várias Regiões para a sua preparação. 
Este modelo sugerido para a preparação foi um sucesso e sugere-se que seja implementado 
em todas as atividades deste género. 

Oportunidades Educativas (Projetos Pedagógicos)

Quanto aos projetos pedagógicos podemos salientar duas iniciativas que decorreram neste 
triénio - as 48h de voluntariado e a insígnia Scouts of the World Award (SWA). 

As edições das 48h de voluntariado tiveram como temas o desenvolvimento sustentável e o 
envolvimento na comunidade (respetivamente). Consideramos que o modelo da atividade 
deve ser revisto no que diz respeito à participação e entrega dos projetos, uma vez que a 
adesão não é muito significativa.

Quanto à SWA, é uma ferramenta cada vez mais divulgada entre os elementos da IV Secção, 
o que reflete o aumento do número de insígnias atribuídas 19, 10 e 28 ao longo do triénio. 
Em 2018, apesar do número de insígnias atribuídas ter diminuído, aumentou o número de 
projeto avaliados.

No início do triénio foi suspenso o programa Mensageiros da Paz, por determinação em 
Ordem de Serviço Nacional n.º 681. Esta suspensão mantém-se até nova tomada de decisão.

Ferramentas Pedagógicas

No início do Triénio planeou-se desenvolver ferramentas para os oito elementos do método 
escutista. Rapidamente concluímos que, mais do desenvolver ferramentas, seria importante 
reorganizar o que já existe para disponibilizar, de modo eficaz, à Associação. Este trabalho foi 
iniciado, mas não concluído.

Podemos destacar algumas ações neste campo, tais como:

Sistema de Patrulhas – com base nas conclusões do Encontro Nacional de Guias, as Equipas 
Pedagógicas estão a elaborar um Manual do Guia, que dê resposta às dificuldades atuais 
sentidas pelos Guias.

Aprender Fazendo – foi lançada a ferramenta de intercâmbio para a II Secção – Whakawhiti – 
que visa trabalhar o método de projeto.

Vida ao Ar Livre – foi desenvolvida a Insígnia de Vida em Campo, destinada a elementos das 
quatro Secções, e aprovada no CNR de junho de 2019. O documento orientador da Insígnia 
de Marítimo está a ser concluído. Fica a faltar, em colaboração com a SNA, a formação espe-
cífica para dirigentes no que concerne à Vida em Campo.

Ainda no que concerne à Vida ao Ar Livre, a aposta das alterações dos moldes de seleção 
do Tecoree, passando a ser realizada uma eliminatória regional, de modo a tornar-se uma 
verdadeira ferramenta acessível a todos. O número de participantes tem crescido de elimina-
tória para eliminatória, o que mostra o impacto que esta ferramenta tem nos elementos da III 
Secção, que tem a participação de mais de 90% das Regiões em cada edição. A avaliação a 
esta alteração é positiva, contudo há processos ainda a melhorar.
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Mística e Simbologia – Foram elaboradas dinâmicas para comemoração do dia do Patrono 
de cada Secção e disponibilizadas a toda a Associação. É necessário repensar estes momen-
tos, uma vez que, muitas vezes se duplicam com o que se faz nas Regiões/Núcleos e não são 
aproveitadas. 

Ficaram em falta ferramentas para o elemento do método – Lei e Promessa e a ferramenta 
de vivência local para Pioneiros para reforçar o Envolvimento na Comunidade nos nossos 
jovens escuteiros.

Ainda nesta parte foi iniciado o trabalho de desenvolvimento de uma área temática no site 
do CNE sobre a Pedagogia da Fé, de modo a disponibilizar recursos às Equipa de Animação 
sobre esta temática.

Envolvimento 

Comités

Uma das ações que marcou positivamente este Triénio foi o envolvimento dos Secretários 
Regionais Pedagógicos na ação da SNP. Foram realizados seis Comités ao longo deste Trié-
nio, sempre com a maioria das Regiões representada, onde foram trabalhados todos os do-
cumentos lançados para a Associação neste Triénio. Uma nota especial de agradecimento 
a todos que contribuíram para que estes momentos fossem realmente construtivos em prol 
do futuro dos nossos jovens.

Da avaliação realizada é importante que as reuniões sectoriais sejam mais participadas de 
modo a envolver as Regiões nos projetos das Equipas Nacionais.

Encontro Nacional de Guias

Foi elaborado o modelo pedagógico do Encontro Nacional de Guias, tendo como dinâmica 
o percurso desde o Agrupamento até à estrutura nacional. Esta dinâmica continua a crescer, 
sendo já uma atividade de referência das Regiões e Núcleos do CNE.

O ENG de 2018 teve como tema “Tu Guias?”, procurando compreender as dificuldades sen-
tida pelos Guias no exercício da sua função, bem como ouvir propostas sobre o seu papel 
no Escutismo. Estiveram presentes 18/20 Regiões e 208 Guias e 123 Dirigentes/Candidatos 
a Dirigente.

O ENG de 2019 teve como tema “Envolves-te?”, tendo como principal objetivo divulgar o 

elemento do método escutista “Envolvimento na Comunidade” junto das estruturas do CNE 
e auscultar os Guias no sentido de perceber o seu entendimento que têm quanto ao Envol-
vimento e impacto do Escutismo nas suas comunidades. Estiveram presentes 19/20 Regiões 
e 234 Guias e 144 Dirigentes/Candidatos a Dirigentes.

Foi enviado o Tema de Consulta para o ENG de 2020 “O mundo nas tuas mãos”, submetido 
à temática da sustentabilidade ambiental.

Acreditamos que esta dinâmica pode trazer bons frutos para o desenvolvimento do CNE, na 
medida em que envolve os Guias de todas as secções no caminho que percorremos. Para 
que a mesma seja mais rica, é necessário que se aumente o número de Agrupamentos que 
realizam o seu Encontro de Guias de Agrupamento e debatam o tema de consulta proposto.

Outros projetos:

- Foi realizado o acompanhamento à Equipa Projeto do Cenáculo Nacional, tendo realizado 
reuniões onde se repensou o projeto Cenáculo. Anualmente, a Junta Central reuniu com os 
coordenadores para abordar os resultados do Ciclo respetivo e de que forma, podia incluir 
algumas das sugestões no seu plano. A ENCC e a SNP foi também acompanhando o cami-
nho de construção do regulamento do Cenáculo Nacional.

- Sob a coordenação da Equipa Clarus, foi elaborado o documento orientador dos Clãs 
Académicos e Universitários, bem como o documento orientador dos Clãs Regionais/Nú-
cleos. Apesar de ter sido elaborado modelo pedagógico da atividade EnCAUS, para todos 
os elementos dos CAU´s, a mesma não chegou a ser realizada por não haver disponibilidade 
para a sua realização. 

- Foram realizados três ciclos do Fundo Manuel Faria, de apoio a Projetos Pedagógicos. De-
verá repensar-se a comunicação do fundo junto dos Agrupamento, de forma a aumentar o 
número de projetos que se candidatam.

- No âmbito do Centenário do Caminheirismo foi desenvolvida a primeira app do CNE, o Al-
bergue de Sonhos, para partilha de projetos e iniciativas que estimulem a vivência do Cami-
nheirismo. Esta pode ser uma ferramenta importante no futuro próximo do Caminheirismo. 

- Foi feito um esforço para dar resposta célere a todas as solicitações recebidas pelas Re-
giões, Agrupamentos e nas nossas redes sociais. 
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A Secretaria Nacional dos Adultos (SNA) destaca um conjunto de informações, iniciativas ou 
atividades desenvolvidas no triénio 2017-2020, procurando refletir sobre as aprendizagens 
alcançadas e os principais desafios para o futuro.

Ciclo de Vida dos Adultos Voluntários no Escutismo

O Sistema de Formação de Adultos no Escutismo (SFAE), atualmente em vigor no CNE, está 
alinhado com os objetivos da Política Mundial dos Adultos no Escutismo – seleção e recruta-
mento, proteção das crianças, formação, readmissão e saída do ativo. No entanto, o ciclo de 
vida dos Adultos Voluntários no Escutismo, não se foca única e exclusivamente na forma-
ção (daí também o nome desta Secretaria ser de Adultos e não de Formação). Outras fases 
do ciclo de vida dos adultos voluntários no escutismo devem ser destacadas e promovidas. 
A título de exemplo, o recrutamento e seleção de adultos para o CNE é uma fase crítica e 
determinante, não só para uma adequação das expetativas, mas para um consciente assumir 
do compromisso de ser dirigente.

Assim, de modo a apoiar o processo de recrutamento, numa nova lógica de abordagem no 
ciclo de vida do Adulto no Escutismo, de acordo com o Sistema de Formação de Adultos 
no Escutismo, adotou-se uma estratégia de disseminação do Manual do Dirigente. Mas, há a 
necessidade de ir mais além, pela importância decisiva desta fase. Aí, o papel dos Chefes de 
Agrupamento é determinante e é, pois, essencial, apoiar os Chefes de Agrupamento e criar 
oportunidades para que estes desenvolvam essas competências, conhecimentos e atitudes.

Ainda, outra fase do ciclo de vida dos adultos no escutismo que mereceu a nossa atenção 
foi o regresso ao ativo de dirigentes. Deste modo, foi publicado um esclarecimento sobre 
o regresso ao ativo de dirigentes e foi disseminado um documento aclarador sobre a atuali-
zação do procedimento. 

O envolvimento e participação da SNA na rede MOVIS (Management of Volunteers in Scou-
ting) pode ser considerada uma mais valia para o CNE. Apesar de o intuito inicial ser o de 
participar em formação e usufruir da oportunidade de refletir, com outros responsáveis na-
cionais de adultos, sobre os assuntos prioritários na gestão dos voluntários no escutismo, 
constatámos, na prática, que “mais do que receber a alegria está no dar”. O trabalho par-
tilhado na rede MOVIS sobre o Escutismo: Movimento Seguro (designação internacional: 
Safe from Harm) e sobre o modelo de formação Animathon, foram considerados exemplos 
e modelos de boas práticas.

A atividade Animathon, uma maratona de formação para dirigentes do CNE, foi desenvol-
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vida, implementada e avaliada, com o objetivo de possibilitar uma abordagem dinâmica 
e escutista à formação, aplicando o Sistema de Patrulhas, a Vida em Campo e o Aprender 
Fazendo, retirando do tradicional ambiente de sala e dotando de uma perspetiva aberta e 
mais enriquecedora. Pretende-se que este modelo de oportunidade formativa continue a ser 
replicado em cada Região. 

Após uma fase inicial de pesquisa de ofertas de mercado, optou-se por elaborar os requisitos 
e o fluxograma da plataforma informática e propor a adjudicação do desenvolvimento de 
uma plataforma adequada à gestão da formação, que sirva o CNE, nas suas diversas estru-
turas e intervenientes de formação – formandos, agentes formativos e agentes de gestão. 
Assim, durante o triénio, procedeu-se a desenvolvimento, testes e lançamento da Plataforma 
informática de Gestão da Formação de Adultos – Cordilheira da Aprendizagem.

No âmbito do apoio às Regiões, anualmente, foram realizados dois Comités Nacionais dos 
Adultos, num total de seis. Numa fase inicial, foi feita uma discussão alargada sobre os pon-
tos fortes e pontos fracos de cada Região, bem como a organização dos Secretários Regio-
nais dos Adultos em Patrulhas, de modo a salientar e a pôr em prática uma das 8 Maravilhas 
do Método - Sistema de Patrulha, e assim facilitar a partilha de boas práticas, recursos e 
oportunidades formativas nas Regiões. Durante o triénio, todos os assuntos que envolviam 
os Adultos eram debatidos e discutidos nos Comités, nomeadamente: modelo transitório de 
CAPs, regresso ao ativo de dirigentes, Escutismo: Movimento Seguro, cursos de formação de 
formadores e tutores locais de formação, plataforma de gestão da formação, Percurso Inicial 
de Formação e Percurso Pessoal de Formação Contínua. 

Sistema de Formação de Adultos no Escutismo 

O Sistema de Formação de Adultos no Escutismo (SFAE), aprovado em 2012, contempla 
na sua estrutura o Percurso Inicial de Formação (PIF). Dos contactos levados a cabo, em 
múltiplas atividades escutistas, com diversos intervenientes de formação (candidatos a Di-
rigente, chefes de agrupamento, dirigentes e equipas de animação, tutores, formadores, 
diretores de formação e Juntas de Núcleo/Regionais) foi evidente que ainda é muito variável 
a compreensão, conhecimento e entendimento sobre o que é e como se desenrola o PIF. 
A variabilidade, por exemplo, diz respeito às suas duas fases, à duração do PIF, estrutura, 
intervenientes, vivência no Agrupamento, entre outros. Como tal, e devido a esta evidência 
empírica, levou-se a cabo o desenvolvimento, lançamento e divulgação de uma Infografia 
do Percurso Inicial de Formação. 

No último ano do triénio, e com base na análise dos relatórios de PIF existentes, foi realizada 

uma discussão sobre a Avaliação do PIF. A avaliação do PIF é um assunto que no futuro pró-
ximo deverá desencadear uma discussão alargada a todo o CNE, com vista à adequação da 
sua implementação. Até ao momento, há necessidade de se proceder a ajustamentos no PIF.

Um dos assuntos que se considera relevante ser discutido no futuro e que foi alvo de refle-
xão no triénio, são os Tutores Locais. Os temas abordados foram o perfil do Tutor Local, a 
descrição da função, a certificação para o exercício da função, a avaliação do desempenho 
do Tutor, o reconhecimento do bom desempenho e a motivação dos dirigentes para o de-
sempenho da função de Tutor Local. 

No âmbito da componente do PIF – Enriquecimento – e em estreita parceria com a Assis-
tência Nacional, realizaram-se três edições do 4x4: uma fé todo o terreno. Em todas estas 
edições, a participação nesta atividade possibilitou aos Candidatos a Dirigente em frequên-
cia do Percurso Inicial de Formação, a equivalência a alguns módulos de formação do Enri-
quecimento.

No que diz respeito à Formação Geral de Pedagogia Escutista (FGPE), também uma das 
componentes do PIF, e especificamente como complemento ao FGPE, foram promovidas 
e apoiadas diversas edições da oportunidade formativa denominada Módulo Marítimo: Fi-
gueira da Foz, Lisboa, Funchal, Ferragudo e Base Naval do Alfeite.

Relativamente ao apoio aos Agrupamentos Extra-Territoriais, durante o triénio e no âmbito 
do PIF, foi dada formação presencial ao Agrupamento de Macau, ao Agrupamento de Ge-
nebra e ao Agrupamento de Zurique.

O Percurso Pessoal de Formação Contínua (PPFC), é um dos percursos de formação con-
templados no Sistema de Formação de Adultos no Escutismo. Uma vez que em 2017, ainda 
não se encontravam em funcionamento, nem planificados, os Percursos de Educadores (per-
curso formativos de aprofundamento pedagógico) para Chefe de Unidade I, II, III e IV, nem 
os Percursos de Gestores (um dos percursos formativos de especialização associativa) para 
Animador Local e tendendo às crescentes e acumuladas necessidades de oferta de forma-
ção de Segundo Nível nas regiões, retomaram-se os cursos de segundo nível, nomeadamen-
te os CAPs e CALs, desbloqueando o seu anterior encerramento, mas optando-se pela sua 
adequação ao SAFE adotando-se um modelo transitório de CAP e CAL.

Na fase final do triénio, e apesar de não estar inicialmente previsto, procedeu-se ao De-
senvolvimento da Fase Piloto do Percurso Pessoal de Formação Contínua, resultado de 
diversas discussões no CNE relativamente às normas e com a publicação de um documento 
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orientador. É, pois, evidente que o desafio que se apresenta a curto prazo é o acompanha-
mento desta fase piloto do PPFC, para que se faça uma avaliação das principais dificuldades, 
mas também dos benefícios alcançados, com o envolvimento de todos os Dirigentes. De um 
modo particular, o modelo organizativo, o desenvolvimento em aprofundamento de compe-
tências, conhecimentos e atitudes dos Dirigentes, e a respetiva implicação que o PPFC tem 
nas práticas escutistas dos Dirigentes.

No âmbito do PPFC, realizou-se uma edição do Curso de Formação para Conselhos Fiscais 
e Jurisdicionais do C.N.E., oportunidade formativa que se considera ser importante repetir.

Formadores e Diretores de Formação

Ao longo do triénio foram promovidos três Encontros Nacionais de Formadores/Diretores 
de Formação (ENFORMA/EDF), um dedicado ao tema das ferramentas WEB para a pro-
moção da aprendizagem, outro ao tema Escutismo: Movimento Seguro e o último ao tema 
Ecossistema da Aprendizagem.

Com o intuito de qualificar o Quadro Nacional de Formadores do CNE, foram lançados e 
dinamizados um conjunto de cursos nacionais de formação de formadores, nomeadamente 
três Cursos Complementares de Formação (CCF), dois Cursos de Animadores de Forma-
ção (CAF) e um Curso de Diretores de Formação (CDF) com dois grupos de formandos. 
Os CCF e os CAF foram organizados, dando resposta às necessidades de cada uma das três 
Patrulhas em que as Regiões, para a área dos Adultos, se organizaram, promovendo também 
o sistema de patrulhas entre os vinte Secretários Regionais dos Adultos. 

Escutismo: Movimento Seguro (E:MS)

Num alinhamento com um dos objetivos da Política Mundial dos Adultos no Escutismo –pro-
teção das crianças e dos jovens, decidiu a SNA, durante o desenrolar do triénio, dar priorida-
de a esta área. Assim, apesar de não estar previsto no Plano trienal 2017-2020, foi criada uma 
Equipa para discutir e propor medidas no âmbito das políticas e procedimentos do CNE, 
bem como desenvolver e implementar formação apropriada.

Do trabalho levado a cabo, destaca-se:

•	 Lançamento das seis Fichas de Módulo (cinco para a Formação Contínua, um para 
o PIF);

•	 Lançamento da formação obrigatória para todos os Dirigentes do CNE, nas cinco 
áreas E:MS;

•	 Formação de Formadores para a Capacitação E:MS com seis edições (ENFORMA/
EDF 2018, Lisboa, Leiria-Fátima, Viseu, Algarve e Madeira);

•	 Lançamento da Política do E:MS e aprovação por unanimidade em Conselho Na-
cional (1 de junho de 2019);

•	 Criação de brochura da Política E:MS e difusão na revista Flor de Lis de setembro de 
2019, para todos os Dirigentes;

•	 Lançamento do Manual de Boas Práticas e Código de Conduta;

•	 Lançamento de linha de denúncias e ocorrências do E:MS;

•	 Lançamento do projeto de criação dos módulos de formação E:MS em formato 
e-learning;

•	 Lançamento de Bolsa de Psicólogos para apoio a ocorrências E:MS;

•	 Atualização de Ficha de Módulo de Formação referente ao Módulo “Escutismo: 
Movimento Seguro – Política e Boas Práticas” - na sequência da aprovação e lança-
mento da Política do Escutismo: Movimento Seguro, e do Manual de Boas Práticas 
e Código de Conduta. 

Acreditamos que a Capacitação dos Adultos no CNE, tendo como modelo o ciclo de vida 
dos adultos no escutismo, é e deve continuar a ser uma prioridade estratégica!
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Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

Ao longo destes três anos de mandato foi possível concretizar um vasto conjunto de iniciati-
vas e atividades a que nos propusemos no início do mesmo, numa variedade muito rica de 
ações condizentes com a diversidade muto própria, característica desta Secretaria Nacional.

No cômputo geral foi possível promover e realizar a grande maioria das ações, havendo, 
naturalmente, algumas iniciativas que não se concretizaram ou que estão ainda em curso, 
sendo na maior parte destes casos, iniciativas de longo prazo e projetos ambiciosos e trans-
versais a mais do que um mandato, mas que seguem em bom ritmo.

A SNAS, ao longo destes anos, realizou e estabeleceu um conjunto de parcerias e protocolos 
com diversas entidades procurando criar mais e melhores condições para a concretização de 
novas Oportunidades Educativas e potenciar a capacidade de realização de ações no âmbito 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tendo sempre presente o desafio que nos 
deixou o Papa Francisco na sua encíclica Laudato Si, cuidar da nossa Casa Comum.

O nível de realização e concretização alcançado, só foi possível graças ao compromisso, 
dedicação empenho e esforço dos cerca de 70 membros, dos nove Departamentos que 
compõem a Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade, que proporcionaram 
a milhares de escuteiros momentos de formação, atividades e desenvolvimento, bem como 
sensibilização para as questões mais marcantes para o nosso futuro comum, como as altera-
ções climáticas e a sustentabilidade. Sem este contributo decisivo e generoso, não teria sido 
possível apresentar este vasto conjunto de ações concretizadas, que a seguir se resumem.

Departamento Nacional Ambiente (DNA)

O DNA promoveu e dinamizou diversos projetos pedagógicos de cariz ambiental, promo-
vendo a sensibilização e educação ambiental, através de um vasto conjunto de iniciativas e 
atividades propostas, maioritariamente em parceria com outras instituições e organizações.

Destaque para o programa Trees for the World, da WOSM, que tem tido grande adesão em 
Portugal, registando números significativos de participação e envolvimento em iniciativas de 
plantação em todo o país: 
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TREES FOR THE WORLD 2017 2018 2019

Participantes 1.000 4.800 1.200

Árvores Plantadas 4.850 8.000 10.000

De realçar, igualmente, a grande participação na atividade “Mês do Mar”, numa ação na-
cional conjunta com o Oceanário de Lisboa, que tinha como objetivo a limpeza de zonas 
costeiras e fluviais, bem como, com o apoio dos técnicos do Oceanário, promover atividades 
formativas, com o intuito de demonstrar a importância dos Oceanos e o seu papel para a 
sustentabilidade do planeta.

MÊS DO MAR 2019

Agrupamentos envolvidos 92 Regiões envolvidas 15

Participantes 3650 Horas trabalhadas 400

Lixo recolhido (toneladas) 18 Distância limpa (km) 109

O DNA, ao longo destes três anos, esteve presente em diversos Acampamentos Regionais 
e de Núcleo, realizando workshops sobre diferentes áreas ambientais, tendo estado ainda 
presente no ENCA e no 23.º ACANAC.

Em 2019 participamos, pela primeira vez, na ação “Hora do Planeta” com a WWF – Portugal, 
incentivando os nossos jovens a agir e a alterarem comportamentos em defesa do nosso 
planeta, sobre o lema “Não há Planeta B”.

Nestes três anos, 134 jovens escuteiros, pertencentes a cinco Agrupamentos, realizaram 
ações e projetos para a atribuição da IMA - Insígnia Mundial de Ambiente, apresentando 
publicamente os resultados obtidos com a sua ação em prol do ambiente e em benefício 
da comunidade.

O CNE é, actualmente, membro da Direção da CPADA – Confederação Portuguesa das As-
sociações de Defesa do Ambiente, como vogal do Conselho Executivo, permitindo desta 
forma a participação do CNE, nos fóruns nacionais de discussão e debate das grandes linhas 
e preocupações ambientais em Portugal.

Através do DNA, o CNE integra igualmente o júri nacional para atribuição da Bandeira Azul, 
realizado todos os anos pela Associação Bandeira Azul da Europa. 
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Departamento Nacional de Radioescutismo (DNR)

O DNR deu continuidade à preocupação de realizar as suas atividades emblemáticas, como 
o Field-Day e o Jota/Joti, distribuídas por diferentes pontos do país, dando oportunidade de 
participação, envolvimento e contacto com a realidade das comunicações via rádio a milha-
res de Escuteiros em todo o país.

A realização anual das Jornadas de Radioescutismo proporcionaram momentos formativos e 
de esclarecimento e acompanhamento das normas que regem este sector e a preocupação 
constante de manter a Associação a par das imposições legais, contando sempre com o 
apoio da ANACOM para a realização destas formações. 

O Jota/Joti, a maior atividade escutista mundial, que se realiza anualmente em outubro, tem 
assinalado um número estabilizado de estações registadas nos últimos anos, envolvendo um 
número muito significativo de escuteiros no fim-de-semana de atividade que decorrem nas 
diversas estações.

Em 2018, o Jota/Joti realizou-se numa ação conjunta da AEP, AGP e CNE, com as estações 
nacionais das três Associações e da FEP, em espaços próximos, o que permitiu vivenciar a 
fraternidade escutista e guidista de uma forma mais intensa, com as equipas participantes 
nos vários jogos propostos, constituídas por elementos das três Associações. O encerramen-
to desta edição decorreu em Cascais com a presença do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

JOTA/JOTI 2017 2018 2019

Estações 78 79 78

Participantes 9.504 10.708 9.780

Em 2017, o DNR este presente no 23.º ACANAC, com diversos workshops técnicos sobre 
radioescutismo.

De registar a participação nos ScoutSummit, no EBCA e na participação em reuniões com os 
Chefes Regionais para disseminação de informação legal importante, bem como o acompa-
nhamento da atribuição e manutenção das diversas licenças de rádio do CNE. 

Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança (DNPCS)

De entre as diversas competências e atribuições do DNPCS, destaque para a realização dos 
vários dispositivos, no âmbito das Operações Fátima, onde o trabalho foi realizado em articu-
lação com o dispositivo nacional de Proteção Civil, com particular destaque para a ação no 
dispositivo durante as cerimónias de comemoração do centenário das aparições em Fátima.

OPERAÇÃO FÁTIMA

Dispositivos 9

Participantes 135

Peregrinos apoiados + 300

O DNPCS manteve a sua capacidade de acompanhamento, em particular no período de fo-
gos florestais no DCIR, em articulação com a ANEPC e por solicitação da mesma. De realçar 
o trabalho e apoio efetuado nos fogos de Pedrogão Grande e da Serra de Monchique, com 
a mobilização de centenas de escuteiros em ações locais nos teatros de operações e mais 
de mil Eescuteiros de forma indireta, no apoio às campanhas de angariação de bens para as 
famílias necessitadas.

O Departamento acompanhou e apoiou a concretização de mais de 50 planos de segurança 
de cariz Nacional, Regional e de Núcleo e realizou visitas a alguns dos locais para apoiar a sua 
implementação, salientando o seu envolvimento no 23.º ACANAC.

Continuamos com a manutenção ativa das EAR – Equipas de Apoio de Retaguarda, relacio-
nadas com o DECIR, a ativar em situações de catástrofe.

Em 2019, o DNPCS participou ativamente no grande simulacro europeu designado CAS-
CADE’19.

O projeto de implementação das MAP – Medidas de Auto Proteção, é um dos projetos es-
truturais do Departamento, tendo em vista apoiar e incentivar que em todos os espaços do 
CNE, estas MAP existam e estejam devidamente aprovadas em cumprimento da legislação 
em vigor em Portugal. Por forma a apoiar e criar condições para que os Agrupamentos ini-
ciassem este processo, foram realizadas oito formações de sensibilização e enquadramento 
do projeto, sendo que neste momento já iniciaram o processo 487 Agrupamentos, ou seja, 
47% do total.
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Através de uma parceria tecnológica com a ESRI Portugal, iniciou-se o projeto de criação de 
uma plataforma tecnológica que virá a ser uma ferramenta de apoio ao tratamento dos Pla-
nos de Segurança bem como na organização e gestão das Equipas de Apoio à Retaguarda.

Com base nesta solução informática está em curso o desenvolvimento de uma aplicação 
destinada ao apoio e comunicação de Atividades Escutistas, estando este projeto em fase 
piloto. O projeto designado “A inteligência Geográfica ao serviço do Escutismo”, em fase ex-
perimental, já foi apresentado em fóruns internacionais da especialidade, tendo sido mesmo 
premiado na categoria “Envolvimento com a Comunidade”.

Departamento Nacional Centros Escutistas (DNCE)

O Departamento deu continuidade à promoção e classificação de diversos Centros e Cam-
pos, com a classificação de “Excelência”, e apoiou e acompanhou a abertura de novos espa-
ços.

No ano de 2018 realizou-se no CNFASJ, em S. Jacinto, o Encontro Nacional de Diretores 
de Centros e Campos Escutistas, que proporcionou um espaço de trocas de experiências e 
boas práticas e foram trabalhadas propostas para o futuro destes espaços.

Deu-se início ao projeto ”Passaporte”, que pretende estimular e incentivar os escuteiros a visi-
tarem um maior número de Centros e Campos Escutistas e a descobrirem a sua diversidade 
e características próprias.

Foi ainda trabalhado o documento com as normas orientadoras para os Centros e Campos 
Escutistas. 

O Departamento esteve igualmente presente no ENCA.

Durante este período, o Departamento participou em duas Conferências de Diretores de 
Centros Escutistas Europeus, em 2017 na Islândia e em 2019 na Irlanda, levando consigo 
outros centros portugueses, no sentido de apresentar os nossos campos às restantes Asso-
ciações europeias.

Foi ainda concretizado a criação do Fundo de apoio para os Centros e Campos Escutistas, 
com a designação de “Fundo Gilwell Park”, em virtude de este ter sido o primeiro Centro 
Escutista fundado por BP.

Equipa Nacional Objetivos Desenvolvimento Sustentável (ENODS)

Esta equipa foi criada apenas em junho de 2018, com o objetivo de definir uma estratégia 
para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no CNE, de forma a 
que todos os Escuteiros tomassem conhecimento da sua importância, dos desafios que nos 
são colocados e da urgência de colocar em prática ações e alterar atitudes e comportamen-
tos individuais em prol da comunidade local.

Durante este período foi definido um plano de comunicação com o intuito de dar a conhe-
cer, através dos diversos meios de comunicação da Associação (redes sociais, Flor de Lis, 
etc), a divulgação dos  ODS. Foram igualmente desenvolvidos materiais de apoio e suporte, 
utilizados nas diversas sessões de formação que foram realizadas em diversos espaços e 
atividades. 

Em virtude da ação e do envolvimento da equipa na implementação das ações, o CNE tem 
vindo a ser cada vez mais chamado a participar em fóruns e espaços de discussão e trabalho 
com entidades externas com a preocupação comum de implementar a Agenda 2030. 

Elementos da equipa participaram em vários seminários nacionais e internacionais no âmbi-
to das ODS, como a “Infocus Conference”, nas Nações Unidas, em Genebra e no “Internatio-
nal Forum of Volunteers”, realizado em Perm, na Rússia.

A nível nacional, o CNE associou-se à “United Nations Global Compact” e, em conjunto com 
outras empresa e organizações Portuguesas, subescreveu a “Call to Action Anticorrupção” e 
participou em diversas iniciativas sobre os diferentes ODS promovidos pela APEE.

A equipa esteve presente em sessões de formação e sensibilização em diversos Cenáculos 
e atividades nacionais, como o Rover100 e o ENCA, bem como em diversos Acampamentos 
Regionais e de Núcleo, com a realização de workshops dos ODS, com particular destaque 
para o Jota/Joti 2019, cujo tema central foram os ODS, o que permitiu na estação nacional, 
trabalhar de forma ativa diversos workshops com os escuteiros da Região de Lamego.

Como ação central e por forma a estimular e incentivar os escuteiros para a ação, foi criada 
uma aplicação que contém mais de 700 sugestões de ações concretas para cumprir cada um 
dos 17 ODS, com graus desafio diferenciados por Secção.
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Centro de Documentação / Museu

O Centro de Documentação, neste período, deu início a um novo ciclo, com base nos con-
teúdos reunidas anteriormente e no material disponível, foi possível lançar novas propostas e 
desafios, com o envolvimento de entidades externas ao CNE, desde Universidades, empre-
sas, e organizações que permitiram definir um rumo e um planeamento mais consistente e 
virado para o futuro.

Numa fase inicial procedeu-se à arrumação do arquivo e a sua inventariação e catalogação, 
tendo-se realizado a inventariação da coleção do Museu e a criação de um espaço dedicado 
à biblioteca.

Com a dinamização e criação de melhores condições ao nível do Museu, foi possível aumentar 
a coleção própria, através de diversas ofertas. Foi ainda possível criar condições para a criação 
da Rede de Museus Escutistas, que reúnem todos os museus dedicados ao escutismo em 
Portugal, procurando promover experiências e ações conjuntas e valorizar as suas coleções.

Procedeu-se, nestes três anos, à digitalização de mais de 180 mil documentos, fotos, artigos 
e insígnias que, através da aquisição de um software especializado (Libware) para trabalhar, 
armazenar e divulgar estes conteúdos, vão permitir em breve a disponibilização de elemen-
tos históricos do escutismo e da história da juventude em Portugal.

O CDE participou no encontro internacional de colecionadores escutistas, em Évora. em 
2018, e em Barcelona, em 2019.

Nos dias de aniversário do CNE, o Museu promoveu exposições temporárias, com a disponi-
bilização de materiais e objetos que assim puderam ser apreciados nos locais das comemo-
rações ao longo destes três anos.

O Museu do CNE esteve presente no ENCA em Vagos.

Iniciou-se ainda, em 2019, o projeto da recolha oral da história do CNE, que consiste num 
conjunto de entrevistas a diversos antigos escuteiros, por forma a termos o registo vídeo da 
história contada na primeira pessoa. Estas entrevistas serão igualmente transcritas por forma 
a serem incluídas na plataforma digital criada.

No final de 2019 foi possível reinaugurar o espaço do Museu, fruto das diversas obras e re-
qualificações que forma ocorrendo ao logo dos três anos, com a criação de novos espaços 
museológicos como seja a sala dedicada à filatelia, bem como espaços com a história dos 
Cenáculos, do radioescutismo, entre outas novidades.

Evolução do número de visitas ao museu ao longo do período:

MUSEU CNE 2017 2018 2019

Visitantes 501 875 1.539

Estes números confirmam o crescente interesse no Museu e o potencial formativo e educa-
tivo que este espaço de excelência oferece aos escuteiros e não escuteiros que o procuram.

DRAVE Scout Center

A Drave é um projeto de referência a nível nacional e internacional para a vivência do Cami-
nheirismo e do Companheirismo. Nos últimos três anos foi reforçado o modelo “Educar para 
a Aliança entre a Humanidade e o Ambiente”, tal como apresentado pelo Papa Francisco na 
Encíclica, “Laudato Si” – Sobre o cuidado da Casa Comum.

Vários foram os projetos e atividades desenvolvidos durante este triénio que levaram a bom 
porto os objetivos estabelecidos, dos quais se destacam:

•	 A introdução no nosso programa do cálculo da pegada ecológica de cada elemen-
to que se desloca ao DSC;  

•	 Manutenção e melhoramento dos programas SCENES; 
•	 A criação de uma Aplicação para uso em dispositivos móveis, que se tornou um fa-

cilitador de comunicação, bem como uma oportunidade de desenvolvimento dos 
programas realizados na DRAVE;

•	 Realização do RoverWay After Party, que teve um grande impacto na divulgação da 
DRAVE na comunidade internacional.

A equipa de gestão, em conjunto com o Assistente da DRAVE, desenvolveram diversos sub-
sídios na área da animação da fé, que serão dinamizados juntos dos participantes em ativi-
dades na DRAVE.

A DRAVE esteve em diversos fóruns, nacionais e internacionais, bem como nas Conferências 
de Diretores de Centros Escutistas Europeus que decorreram na Islândia, em 2017, e na 
Irlanda, em 2019.

Tem-se registado uma estagnação no número de caminheiros que anualmente visitam a 
Drave, mas este número tem revelado uma melhor dispersão geográfica.

Participação nas atividades propostas pela DRAVE e número total de pernoitas:
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Atividade 2017 2018 2019

Ephata 50 26 26

Sol-a-Sol 35 30 32

Dravim 200 200 160

Pernoitas
2017 2018 2019

4.119 4.010 3.815

CNAE – Campo Nacional de Atividades Escutistas

No ano de 2017, o CNAE viveu o seu ponto máximo com a realização do 23.º ACANAC, 
com a presença de cerca de 22.500 escuteiros, o maior acampamento realizado pelo CNE, 
que se saldou por um conjunto de mais valias e melhorias nas infraestruturas do campo, 
com particular destaque para a construção da Capela, dedicada a Nossa Senhora de Fátima, 
cujo altar foi consagrado no inicio do ACANAC, pelo Cardeal Patriarca D. Manuel Clemente, 
e que, na cerimónia de inauguração, contou com a presença do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa.

A Capela venceu vários prémios de arquitetura internacionais e foi alvo de diversas menções 
honrosas em fóruns de arquitectura; foram efetuadas diversas reportagens sobre a Capela 
publicadas em várias revistas da especialidade de renome internacional.

Ao longo dos três anos realizaram-se, no CNAE, as edições das finais do TECOREE, com o 
compromisso do staff do CNAE no apoio e na preparação. 

Dezenas de atividades de Secção e de Agrupamento ocorreram neste período, inclusive de 
diversos grupos espanhóis. 

De registar igualmente, mais recentemente, a procura do CNAE por instituições não escu-
tistas.  

CNEF – Centro Nacional Escutista de Fátima

O CNEF iniciou a sua utilização mais intensiva em 2017, após a realização das obras que 
permitiram a utilização plena do edifício. 

No entanto, ao longo destes três anos, foi ainda necessário realizar mais algumas obras e 
melhoramentos conducentes à atribuição de licença de utilização e ao fecho de todo o pro-
cesso burocrático, concluído recentemente. 

Em 2017, por ocasião das comemorações do centenário das aparições de Fátima e com a 
visita do Papa Francisco, o CNEF viveu o seu período mais intenso com uma ocupação total 
do edifício e com a disponibilização de todos os espaços disponíveis (salas e auditório) para 
acolhimento e abrigo de todos os peregrinos escuteiros que precisaram.

Durante este período, o CNEF registou uma procura assinalável para a realização de ações 
de formação e para estadia de escuteiros que se deslocaram a Fátima ao encontro com a 
Nossa Mãe. Assim registámos nestes três anos a seguinte utilização:

Ano Dormidas Dias de Sala / 
Formação

Dias 
Auditório

2017 1.162 37 16

2018 1.829 29 26

2019 1.238 18 15

Casa do Escuteiro II – Olaias

Ao longo destes três anos foi possível levar a cabo pequenas obras de manutenção e alocar 
alguns recursos que valorizaram e melhoraram a utilização e a estadia.

Como curiosidade fica o registo de que a maior parte destas estadias são de jovens de As-
sociações não escutistas. A Casa do Escuteiro II nas Olaias dispõe de seis quartos, equipados 
com beliches, num total de 32 camas.

ESTADIAS
2017 1.439
2018 1.662
2019 1.476
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Apresenta-se, de seguida, a avaliação das iniciativas da responsabilidade da Secretaria Na-
cional para o Planeamento (SNPL), que desenvolveu a sua ação tendo por base três áreas 
de atuação:

Ao nível da Dinâmica Interna

Ao longo deste triénio, a equipa da Junta Central cumpriu sempre com as reuniões mensais, 
com uma ordem de trabalhos previamente organizada, quer na sua forma presencial, quer 
via Skype quando necessário e para que as deliberações ocorressem de forma mais célere. 
Na maioria das vezes não foi possível disponibilizar a toda a Associação a ordem de trabalhos 
das reuniões mensais.

Esta equipa considerou-se pertinente a descentralização das reuniões, permitindo, desse 
modo, uma maior aproximação com as Regiões. Neste sentido, entendeu ainda reunir nos 
locais de realização de grandes atividades nacionais, sempre que estas coincidiam com as 
reuniões mensais, de forma a permitir uma maior presença e participação de todos os mem-
bros. 

Além da preparação do Plano Trienal, este mandato ficou marcado pela realização de quatro 
Planos e Orçamento (2017, 2018, 2018/19 e 2019/20) e três Relatórios e Contas (2017, 2018 
e 2018/19), atendendo a alteração regulamentar relativa ao sistema integrado de informação 
contabilística e ao processo de preparação de planos e orçamentos, relatórios e contas dos 
vários níveis da Associação.

A elaboração de todos os documentos contou com a participação de todos os Secretários, 
sendo da responsabilidade desta secretaria a sua junção e organização do documento final 
a apresentar à Associação.

Na dimensão do Envolvimento

As diversas Regiões foram remetendo à Junta Central os seus Planos e Relatórios, porém, 
não foi possível avançar com a sua análise. A não concretização desta ação prendeu-se com 
a necessidade desta secretaria se focar em prioridades como a elaboração dos Planos Anuais 
e organização das reuniões da equipa.

Ao longo dos três anos realizaram-se sempre as reuniões com os Chefes Regionais e equipas 
regionais, em Fátima, nos meses de março e setembro. Estas reuniões foram importantes e 
positivas, porém, é necessário melhorar o processo de recolha de temas a discutir, juntos 

das chefias regionais, assim como a avaliação das reuniões e envio de um resumo dos temas 
discutidos e principais reflexões e tomadas de decisão conjunta. Este último ponto torna-se 
importante para as Regiões que não possam estar presentes.

Concretizaram-se ainda as reuniões apenas com os Chefes Regionais e Órgãos Nacionais, 
realizadas em junho, nas Regiões dos Açores, Algarve e Vila Real. Mais uma vez a importância 
da descentralização e da proximidade.     

Na área da Inclusão e Diversidade

No que diz respeito à Inclusão e Diversidade, esta secretaria tem vindo a refletir, em conjunto 
com elementos de várias Regiões, sobre as dificuldades e necessidades sentidas assim como 
na identificação de boas práticas a disseminar. Não foi constituída uma equipa formal, mas 
esta secretaria contou com o apoio de elementos das Regiões do Porto e dos Açores, que 
constituíram um grupo de trabalho.

O referido grupo de trabalho reuniu, de forma presencial, três vezes (duas em Fátima, no 
CNEF, e uma na Região do Porto), para discussão e reflexão das dificuldades e necessidades 
sentidas assim como na identificação de boas práticas a disseminar. Foram analisados diver-
sos documentos de outras Associações, assim como as orientações da WOSM. Iniciou-se um 
processo de discussão e reflexão sobre a possibilidade de desenvolvimento de uma política 
sobre a Diversidade e Inclusão para o CNE.

Paralelamente, esta secretaria reuniu com a SNP e com a SNA de forma a uma melhor com-
preensão das dificuldades e necessidades, sendo unânime a urgência na construção de re-
cursos didáticos no âmbito da formação dos adultos.

Numa reunião com os Chefes Regionais este tema foi abordado em forma de análise SWOT 
e numa reunião de Equipas Regionais, pela primeira vez, solicitou-se às Regiões a presença 
de um representante para participar numa pequena reunião de trabalho onde se discutiu 
esta temática. Estiveram presentes seis Regiões, onde foi visível a preocupação com esta 
temática.

A SNPL visitou a sede da Plataforma Madre Teresa de Calcutá com o objetivo de conhecer 
melhor a sua dinâmica e perspetivas futuras. Realizou-se uma reunião com a presença do 
Chefe de Núcleo de Guimarães, a equipa de animação e o Presidente da Direção da Cerci-
Gui.

A nível internacional, esta secretaria fez-se representar nos seguintes eventos: The Academy 
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2018, em Skopje, na Macedónia; na Conferência “Hand in Hand. Stronger Together” em 
2018, em Bruxelas; e no Overture Diversity Meeting 2018, em Viena.

Equipa Nacional 
para o Planea-

mento e Suporte 
às Regiões

Equipa Nacional 
para a Inclusão e 

Diversidade

DMF

SIIE

ServEscut

Recursos
humanos

Património e
Espaços Físicos

Contabilidade
e Tesouraria

Serviços
Administrativos
e Financeiros

Suporte e
manutenção
Aplicações de 
Informatica

Recursos Humanos 

Durante este triénio, esta foi sem dúvida uma área que sofreu uma reformulação profunda 
de forma a adaptar-se às novas necessidades, realidades e às exigências dos tempos que se 
vivem hoje.

Com aprovação de um documento de política de recursos humanos, em Concelho Nacio-
nal, o CNE/Serviços Centrais alteraram o seu funcionamento que resultou das seguintes ne-
cessidades e preocupações:
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•	 Crescimento do nível complexidade das operações, do número de projetos na-
cionais, do volume de responsabilidades geridas centralmente. Esse processo tem 
originado um aumento do número de profissionais permanentes, tendo em vista a 
satisfação deste nível crescente de necessidades;

•	 Tornar premente a necessidade de sistematização, numa política que sirva de orien-
tação e que promova a estabilidade dos princípios que orientem a contratação de 
pessoal, da sua organização, do plano de carreiras e da avaliação de desempenho;

•	 Dotar o CNE de uma estrutura e organização capaz de responder aos desafios 
atuais que o movimento enfrenta diariamente. Visa também a aclaração do orga-
nograma, bem como das linhas de autoridade e decisão e da necessidade de um 
documento que sirva de orientação para os vários níveis da estrutura, onde também 
existem profissionais permanentes em funções;

•	 Alteração do conceito de um secretário executivo alocado a um secretário nacional 
como figura da “sua confiança” e que acompanhava o mandato, para secretários 
executivos que apoiam os secretários nacionais em ações e projetos definidos e alo-
cados de acordo com os Planos e Orçamentos aprovados em Concelho Nacional. E 
ter os restantes quadros que asseguram todas as funções de uma forma transversal 
ou especificas de apoio a todas as secretarias como são os casos da contabilidade, 
design, DMF nacional e geridos pela introdução da figura de um diretor de serviços.

No seguimento das necessidades acima referidas foram efetuadas as contratações e as subs-
tituições, neste triénio, de um diretor executivo, de um gestor de produto para o DMF, de 
uma contabilista certificada e de contabilistas para a Servescut no âmbito do projeto de 
integração de contas. Foi, também, contratada para substituição uma responsável da comu-
nicação e de um designer.

Efetuou-se a preparação para uma restruturação mais profunda com a negociação e saída de 
recursos que, por motivos de reforma ou pela vontade dos próprios, permitiram a reorgani-
zação baseada na política aprovada para os próximos anos. Esta situação da substituição de 
recursos é cada vez mais uma realidade que estamos a sentir, atendendo à disponibilidade 
de recursos financeiros e humanos que são aprovados em Concelho Nacional e que estão 
ao dispor da Junta Central, para que vá ao encontro da realidade atual do país em termos 
de emprego.

Foi realizado, como previsto, o primeiro encontro de todos os funcionários do CNE, com 
notas e avaliação muito positivas dos participantes. Será uma ação com uma periodicidade 
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anual de forma a termos todos envolvidos para além das dinâmicas próprias de cada nível 
em que trabalham, mas para aquelas que são comuns e de tratamento quase diário, para 
que exista cada vez mais uma uniformização e apoio entre os vários níveis.
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Censos de 2017 – 2019

Neste triénio constatamos que o efetivo tem vindo a diminuir em termos numéricos e que 
passamos da fasquia dos 71 mil para os 70 mil Escuteiros. Apesar do decréscimo numérico, 
o mesmo pode ser visto como um aumento, ou pelo menos como uma não perca de efe-
tivo real, atendendo aos dados estatísticos nacionais referentes à diminuição da população 
jovem e as condicionantes de ser Escuteiro do CNE.

Nos dados deste triénio verificamos um aumento nestes três anos de caminheiros e dirigen-
tes em contraciclo com as diminuições nas restantes Secções. As previsões, de acordo com 
os dados estatísticos, para os próximos anos, não são animadoras nesta matéria, mas existem 
ainda zonas em que o crescimento do CNE pode e deve ser mais efetivo.

Durante este triénio, a oscilação entre masculino e feminino manteve-se estável nos 48% 
masculino e 52% feminino. Nos dirigentes constata-se o contrário, com 23% de dirigentes 
masculinos e 17% dirigentes femininos.

De acordo com os mapas abaixo, o efetivo mantém:

	Crescimento continuo ao longo destes três anos em cinco Regiões: maior destaque 
para a Região de Portalegre e Castelo Branco com 1,84%/ano. A Região de Lisboa con-
tinua a sua trajetória de crescimento nos 0,17/ano, estando a 24 elementos da maior Re-
gião do país, a Região de Braga. Seguem-se a Região de Leiria-Fátima, com 0,64%/ano, 
a Região de Viana do Castelo, com 0,41%/ano, e a Região de Santarém, com 0,12%/ano;

	Decréscimo ao longo destes três anos para cinco Regiões: a Região que mais se destaca, 
com uma média de quebra de - 3,78%/ano, e a Região de Setúbal, seguida da Região 
do Porto, com -2,07%/ano, a Região dos Açores, com -1,60%/ano, a Região de Coimbra, 
com 1,56%/ano, e a Região de Vila Real, com -1,35%/ano; 

	Decréscimo do efetivo de 2017 para 2018 e aumento de 2018 para 2019: três Regiões 
que aumentaram o efetivo neste último ano, recuperando o decréscimo do último, com 
a Região de Beja a aumentar 6,51% de 2018-2019, a Região da Guarda 3,51% e a Região 
de Évora 0,19%;

	Acréscimo do efetivo de 2017 para 2018 e diminuição de 2018 para 2019: sete Regiões 



Relatorio Trienal 2017-2019 | 53

que diminuíram o seu efetivo neste último ano. A Região que mais decresceu em 2019 
foi a Região de Lamego, com -9,28%, a Região Bragança-Miranda, com -8,48%, a Região 
da Madeira, com -4,90%, a Região do Algarve, com -3,26%, a Região de Braga, com 
-1,79%, a Região de Aveiro, com -1,19% ano, e a Região de Viseu, com -0,70%. 

De 2017 para 2019 temos verificado uma diminuição do número de Agrupamentos, bem 
como o número de Agrupamentos suspensos. Os Agrupamentos em formação têm-se man-
tido estável, numa média de sete por ano.

Número de efetivo por Região:



Relatorio Trienal 2017-2019 | 54

Peso do efetivo por Região:

Para além destas obras, foram feitas pequenas obras de manutenção na Sede Nacional e no 
DMF, com destaque para a substituição de toda a parte de iluminação para um meio mais 
eficiente, em termos de normas ambientais e económicas, tanto em termos de energia como 
financeira, bem como as obras no Museu e documentação escutista.

Espaços Físicos/Instalações 

Neste triénio destacaram-se as construções no CNAE, quer ao nível de infraestruturas reali-
zadas no âmbito do 23.º ACANC, quer da construção da capela em Idanha-a-Nova que tem 
sido muito publicitada e premiada por esse mundo fora.

Campanha do Calendário 2019 

A campanha do calendário, como é sabido, é a maior ação de angariação de fundos do CNE 
e que, nos últimos dois anos, envolveu todas as 20 Regiões, em que foram cedidos um total 
1.295.700 calendários, com uma média de 431.900 calendários por ano.
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Prémio Agrupamento TopCalendário

Este prémio adicional atribuído, durante este triénio, premiou os 20 Agrupamentos com me-
lhores resultados per capita e atribui 10 mil euros, no total, com escalões entre os 50 e os 
1000 euros. 

Fundo Canto de Patrulha 

Esta iniciativa da Secretaria Nacional para a Gestão é parte integrante dos Fundos de Apoio 
ao Escutismo local, disponibilizando 10.500 euros em apoio financeiro. Para este triénio can-
didataram-se as seguintes Regiões com o seguinte número de Agrupamentos:

Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE)

Relativamente ao SIIE, neste triénio, realizou-se um 
conjunto de melhorias que permitiram simplificar e 
reduzir o tempo nas mesmas e que permitiram re-
duzir processos administrativos, bem como reduzir 
custos financeiros que passo a enumerar:

	Referências bancárias para inscrições em atividades alargadas às Juntas Regionais e de 
Núcleo;

	Melhoria das inscrições em atividades, via SIIE, nomeadamente nas validações e paga-
mentos;

	Alteração do controlo dos Registos Criminais, introduzindo um campo no caso de os 
registos terem anotações;

	Introdução dos Diretores de Formação;

	Campo Secções e Equipas de Animação terminado – possibilidade dos Agrupamentos 
terem, por ano, os seus quadros de equipas de animação, constituição das equipas e 
cargos dos elementos;

	Alteração dos acessos ao SIIE com mais possibilidades de acesso e de controlo nos 
acessos. Os Chefes de Unidade passam a poder introduzir as atividades das Secções e 
a associar os elementos e respetivas noites de campo;

	Introdução das horas de mar;

	Nova ficha de associado (com impressão da ficha conforme modelo oficial nacional);

	Atividades internacionais – upgrade da documentação pelo SIIE (não disponível em pro-
dução): ficha de intenção de atividade, orçamento e plano da atividade, participantes 
para obtenção da carta internacional e avaliação;

	Pagamento dos censos por referência bancária (quotização nacional e das Regiões e 
Núcleos, opcional);
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	Alteração do registo do certificado de registo criminal (novas datas e ocorrências);

	Novas Regras de segurança;

	Entre outras.

Projeto de Integração de Contas

Foi aprovado, em Concelho Nacional, de 2017, o ano fiscal único para todos os níveis, bem 
como a definição das datas de apresentação dos Planos e Orçamentos e os Relatórios e 
Contas.

Foram criadas as condições para que o início do projeto de integração de contas, para os 
níveis 1, 2 e 3 (Junta Central, Juntas Regionais e Juntas de Núcleo), se iniciasse no dia 1 ou-
tubro de 2018 e, em simultâneo, o início do projeto da aplicação financeira para os Agrupa-
mentos piloto - SIIC (Sistema Informação Integração Contas). Por esse motivo, o Relatório e 
Contas de 2018, da Junta Central, contemplou apenas nove meses de execução, cumprindo 
assim a deliberação do Conselho Nacional de Representantes. 

Foi selecionada, neste período, a empresa Primavera como parceira para a integração de 
contas, bem como a empresa Incentea que, para além da gestão do software Primavera, foi 
a empresa selecionada para o desenvolvimento do SIIC.

Foram feitas ações de formação pelo país inteiro, direta e indiretamente, tendo sido apre-
sentado e recolhidas várias melhorias a mais de mil Escuteiros, centenas de Agrupamentos, 
Núcleos e Regiões.

Este triénio terminou com a obrigatoriedade dos níveis 1, 2 e 3 de efetuarem a contabilidade 
organizada pelo programa único (Primavera) e o início para os Agrupamentos da utilização 
do SIIC para gestão da atividade financeira do Agrupamento.

Informática

Realizou-se toda a reorganização da infraestrutura informática do CNE de modo a dar res-
posta a todos os pedidos. A mesma só foi possível pela rentabilização dos recursos exis-
tentes, o que permitiu com uma maior rapidez, segurança e qualidade responder às várias 
solicitações que foram feitas neste triénio.

Foram feitas várias reorganizações ao nível das infraestruturas, dos sistemas, programas e 
aplicações para todo o CNE (Agrupamentos / Núcleos / Regiões / Junta Central). Para além 
dos sistemas da Junta Central gerimos uma série de sites e domínios para todos os níveis 
como se pode ver na imagem abaixo.

A reorganização permitiu grandes reduções de custo, pela escala e pelos protocolos que 
temos com os vários parceiros, tendo em consideração as melhores práticas e soluções ao 
menor preço possível. Apesar disso, os custos nesta área têm já um peso importante na es-
trutura de custos do CNE e a tendência será de aumentar os mesmos, de forma a responder 
às exigências e necessidades do movimento.
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Temos atualmente 15 aplicações que são usadas por todo o CNE e que vão desde o SIIE, 
o SIIC, o site, o DMF online, a contabilidade (nível 1, 2 e 3), a Cordilheira, os e-mails (Gmail), 
App Eleições, Escutismo: Movimento Seguro, App DMF’s Locais, a Flor de Lis, ODS/2030, 
Drave, Museu e as diversas atividades que aconteceram ao longo do triénio.

Destacamos neste triénio alguns dos seguintes projetos:

Introdução do método de pagamento eletrónico no SIIE e no DMF online, através da parce-
ria com HiPay;

	Aplicação da diretoria dos escuteiros (LDAP) com as regras do RGPD com mais de sete 
mil utilizadores, o que permite o acesso a todas as aplicações do CNE, e que é gerida 
centralmente atribuindo acessos ou não de acordo com as permissões definidas;

	Criação da rede virtual VPN para acesso seguro ao programa de contabilidade com 
acesso ao protocolo Microsoft, o que permitiu, em muito, baixar os custos de implemen-
tação;

	Lançamento do SIIC;

	Lançamento e gestão de várias aplicações para todos os níveis. Atualmente são mais de 
1300 sites/domínios;

	Gestão do protocolo com a google, que atualmente permite ter dez mil e-mails gratui-
tos, bem como acesso ilimitado a outras ferramentas como a drive. Atualmente já vamos 
com a gestão de 10.300 e-mails; 

	Reorganização, em termos de infraestrutura, que hoje com a restruturação são três ser-
vidores físicos e 11 máquinas virtuais que estão alojados no parceiro Contabo (empresa 
alemã), que permite, a um custo muito reduzido, obter as melhores soluções com alta 
disponibilidade, 24hx7diasx365dias ano, segurança (DDoS), servidores dedicados, má-
quinas virtuais privadas, espaço na web entre outros serviços;

	Os três servidores mais os 11 servidores virtuais permitem ter os três ecossistemas neces-
sários para as várias aplicações ao serviço de todo o CNE (Linux /Plask/Microsoft).

Toda a gestão desta área, no dia a dia, é assegurada pelo Fernando Carvalho e por mais três 
empresas que nos apoiam, nomeadamente:

	Inovatek que trata de toda a rede de infraestrutura, servidores, servidores virtuais (citrix), 
redes locais, segurança, storage e backup; 

	Latitudes e Longitudes (SIIE e alojamento);

	AlterScript que gere todos os domínios, e-mails, gestão de passwords, registos dns, ges-
tão de sites, entre outras.

DMF Nacional

O DMF, durante este triénio, continuou de forma ativa as reuniões de Concelho de Gestão, 
tendo como objetivo para além de obter economias de escala, lançar os concursos para o 
uniforme, tendo por principio aumentar a qualidade dos mesmos e obtê-los  ao melhor pre-
ço possível, atendendo que os mesmos se mantém constantes à muitos anos. 

Este triénio foi particularmente sensível, atendendo aos vários motivos que são conhecidos 
e que retraíram a ação do DMF até ao esclarecimento formal do enquadramento do IVA, o 
que veio acontecer no passado dia 7 de agosto com a saída Lei_57 2019.

Nesse sentido realço as seguintes ações realizadas neste triénio:

	Contratação de um gestor de produto;

	Definição dos produtos com a introdução de novos artigos;
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	Visitas e interação ativa com fornecedores explicando a nova metodologia de central de 
compras para todas os DMF’s;

	Lançados e concretizados 17 concursos para o uniforme;

	Aposta na dinamização do DMF Online.

Relativamente às cedências no DMF Nacional e atendendo que voltamos a ter um ano com-
pleto de cedências, o valor total de vendas e que serve de referência neste momento é de 
1.425.000 euros/ano, destacando o valor de 82.324,70 euros feitos entre 2018 e 2019, atra-
vés do DMF online, o que corresponde, para este novo canal de distribuição/entrega dos 
materiais farda e não farda, um peso de 6% das vendas.

Resultados da atividade do DMF sem os pagamentos à Junta Central:

Contas do triénio 2017-2019

De acordo com as novas regras aprovadas em Concelho Nacional para a integração de con-
tas de todos os níveis do CNE, existe apenas um plano de contas que inclui os centros de 
custo da Junta Central, DMF, Drave e outras atividades de referência que anteriormente eram 
feitas separadamente.

Nesse sentido e atendendo que o ano de 2017 foi um ano de ACANAC, destacou-se por 
ser um ano de grande investimento, o que faz com que o valor de quase 500 mil euros não 
tenha incidência direta sobre o exercício, mas tenha incidência no valor a depreciar ano a 
ano. Com a agravante que os investimentos em 2018 e 2019 foram diminutos, fazendo que 
as despesas entrassem diretamente nas contas, não libertando valor para depreciar.

Neste momento, e caso não seja feito nada em contrário e mantendo-se a mesma tendência 
de custos, os resultados líquidos dos exercícios serão negativos, pois os valores a depreciar 
são muito elevados face ao valor gerado no final do ano do exercício. Esta situação é o 
oposto do que aconteceu no ACANAC, ou seja, temos um resultado de tesouraria negativo, 
mas como os investimentos não são todos imputados no exercício em questão o resultado 
líquido é positivo.

A explicação para que os resultados líquidos dos exercícios de 2017 e 2018 sejam muito dife-
rentes dos de 2019, tem haver com alguns dos factos referidos acima no que diz respeito às 
depreciações face aos grandes investimentos realizados em 2017, bem como pela entrada 
de receitas de atividades de grande dimensão como Jamboree Mundial, RoverWay e outras 
despesas que não foram contabilizados no exercício do ano 2018 (9 meses) e foram apenas 
contabilizadas em 2019.

Continuamos a ter um rácio de autonomia financeira muito bom, na casa dos 89%, o que 
significa que somos proprietários do nosso ativo em 89%.

Rácios de autonomia financeira
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8. Notas finais Nós que unem.

Esta é a síntese do nosso projeto. 

Foi assim que concluímos o Plano Trienal.

Ao longo de três anos, procurámos, com todas as nossas forças, unir o CNE, mais próximo 
entre si, com os nossos Agrupamentos mais perto uns dos outros na sua ação e na sua com-
plementaridade e das restantes estruturas de núcleo, regionais e nacionais. Estivemos em 
mais de três centenas de atividades locais, de núcleo e regionais, procurando dar um sentido 
de corpo, valorizando as atividades locais e das estruturas intermédias. 

Procurámos marcar o caminho pelo compromisso assumido de Viver, Amar e Servir, procu-
rando ter uma porta sempre aberta para Cristo e para os outros, aliás, escancarando o nosso 
coração para a mensagem do Homem Novo, na missão de evangelização que partilhamos. 

Contámos com o exemplo modelo de Maria, Inácio de Loiola e Isabel de Portugal, para 
nos ajudarem, com o testemunho das suas vidas, como bússolas para a nossa orientação e 
inspiração.

O projeto, organizado em seis eixos, ajudou-nos a orientar o caminho e a definir prioridades 
de ação, que tenham a transversalidade de uma ação concertada entre as diferentes Secre-
tarias Nacionais, entre os diferentes níveis da estrutura do CNE.

Estes caminhos exigiram esforços redobrados. 

Estamos certos que, a cada nó, a cada objetivo concretizado, ficámos, todos, mais compro-
metidos no CNE que continuamos convocados a construir, rumo ao centenário do Escutis-
mo Católico em Portugal, na responsabilidade que a sociedade nos reconhece na educação 
de crianças e jovens, pelo trabalho voluntário dos nossos adultos.

Contámos com tantos escuteiros neste caminho ambicioso, que o trabalho se dividiu e a 
alegria na sua execução multiplicou-se. O nosso coração está cheio de gratidão por todos 
quantos ajudaram, das mais variadas formas, a construir este caminho, junto das nossas crian-
ças e dos nossos jovens, nas estruturas de núcleo e regionais, e nas equipas nacionais.

Jamais vos esqueceremos! 

E porque escuteiros, continuamos a ser nós – que unem.

A última palavra: OBRIGADO!
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9. Índice de siglas
e abreviaturas

ACANAC – Acampamento Nacional

ACANUC – Acampamento de Núcleo

ACAREG – Acampamento Regional

AEI – Atividade Escutista Internacional

AEP – Associação de Escoteiros de Portugal

AIIC – Associação de Imprensa de Inspiração Cristã

AN – Assistência Nacional/Assistente Nacional

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações

APIMPRENSA – Associação Portuguesa de Imprensa

BNIV – Base Nacional da IV

CAP – Curso de Aprofundamento Pedagógico

CCE – Centros e Campos Escutistas

CDE - Centro de Documentação Escutista

CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Guima-
rães

CEL – Comunidade de Escutismo Lusófono

CICE – Conferência Internacional Católica do Escutismo

CIBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade 
do Porto

CN – Chefe Nacional

CNA – Chefe Nacional Adjunto

CNAE – Campo Nacional Atividades Escutistas

CNE – Corpo Nacional de Escutas

CNEF - Centro Nacional Escutista de Fátima

DNA - Departamento Nacional de Ambiente
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DNCE - Departamento Nacional de Centros Escutistas

DNPCS - Departamento Nacional de Proteção Civil e Segurança

DNR - Departamento Nacional de Radioescutismo

DMF - Depósito de Material e Fardamento

CMT – Contingent Management Team

EDF – Encontro de Diretores de Formação

EI – Encontro Inicial

EPI – Encontros de Preparação Internacional

FEP – Federação Escutista de Portugal

II – Interlocutores Internacionais

IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

IST – International Staff Team

JR – Junta Regional

JC – Junta Central

JOTA – Jamboree on the Air 

JOTI - Jamboree on the Internet

MI – Mercado Internacional

PAI – Programa de Apoio Infra-Estrutural

PAJ – Programa de Apoio Juvenil

PIF – Percursos Inicias de Formação

PROCIV – Autoridade Nacional de Proteção Civil

PWP – Portuguese Work Party

QNF – Quadro Nacional de Formação

RG – Regulamento Geral

RUDB – Regulamento dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras

SCENES - Scout Centre of Excellence for Nature and Environment 

ServEscut – Serviços ao Escutismo, Unipessoal, Lda

SI – Secretaria Internacional

SIIC – Sistema Integrado de Informação Contabilística

SIIE – Sistema Integrado de Informação Escutista

SNA – Secretaria Nacional dos Adultos

SNAS – Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade

SNG – Secretaria Nacional para a Gestão

SNP – Secretaria Nacional Pedagógica

SNPL – Secretaria Nacional para o Planeamento

WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts

WSJ – World Scouts Jamboree

WOSM - World Organization of the Scout Movement
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