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

A DINÂMICA

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



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DOS LOBITOS

Manual de gestão de conflitos adequado
para a I secção| Manual de Cargos para a
Alcateia |ACACARGOS - formação em
modo de acampamento sobre os diversos
cargos da Alcateia | Curso de Guias | Feira
de oportunidades de cargos.

PAPEL DO GUIA

CONSELHO DE GUIAS -

PARA QUE SERVE

FLUXO DE INFORMAÇÃO

NA ALCATEIA

O GUIA NAS 

ESTRUTURAS SUGESTÕES PARA AS

REGIÕES E NÚCLEOS

O Guia deve ser ouvido na Alcateia e
deve ser um membro participante
nos processos de tomada de decisão.

· Participa em momentos de
debate e partilha
· Troca de experiências
· Sugere atividades às equipas
regionais e de núcleo
· Traz ideias para o
Agrupamento
· É a voz da Região/Núcleo
em momentos importantes

 
· É a voz da Alcateia 
· Dá ideias/sugestões
para o plano de
atividades do
Agrupamento

 
No Agrupamento

 
No Núcleo/Região



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DOS EXPLORADORES/MOÇOS

MAIORES ALIADOS DOS
GUIAS/TIMONEIROS

•Conselho de Guias/Timoneiros
•Espírito de Patrulha/Tripulação
•O papel do Sub-Guia
•Diálogo
•Contacto com outros Guias de
Patrulha/Tripulação
•Relação Educativa com os Dirigentes
•Manuais escutistas
•Internet e outras ferramentas de apoio
•Encontros de Guias/Timoneiros
•Participação nas tomadas de decisão
(estruturas)

•Não realização de Conselhos de Guias/Timoneiros
de forma regular;
•Falta de motivação
•Falta de autoestima
•Pouca formação/ preparação prévia
•Elevada dependência dos dirigentes
•Relacionamento distante, formal, pouco
comunicativo com os Dirigentes
•Falta de oportunidades de interação com outros
Guias/Timoneiros (entre secções e também com
outros agrupamentos)
•Desrespeito pelo Guia/Timoneiro
•Desunião da Patrulha/Tripulação
•Fraca participação nas estruturas
•Ausência de ferramentas de apoio para o papel do
Guia
•Falta de encontros regionais de Guias.
•Distância entre as regiões que impede contacto e
partilha

MAIORES INIMIGOS DOS
GUIAS/TIMONEIROS

Foram ainda identificadas as formas mais eficientes

de tornar os Inimigos em Aliados. Para cada um dos

pontos apresentados foram definidas propostas

concretas que podem ser solicitadas para consulta.



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DOS PIONEIROS/MARINHEIROS

Elo de ligação entre a Equipa de Animação e os elementos
Valoriza os cargos
Gere Conflitos
Elemento orientador e não ditador
Sensível para as diferentes personalidades
Eleito pela Equipa
Serve os interesses da Equipa

NA EQUIPA

NA RELAÇÃO COM O
DIRIGENTE

NAS DECISÕES DA
ESTRUTURA

NO CONSELHO DE
GUIAS

Amizade
Responsabilidade
Incentivo
Motivação
Saber ouvir
Conhecimento
Autonomia
Confiança
Equilíbrio
Compreensão

Fazer com que este
aconteça pelo menos de
15 em 15 dias
Onde o Guia de
Comunidade é eleito
Tem uma ordem de
trabalhos previamente
conhecida
Onde é discutido o
progresso dos elementos
O Guia deve ser
transparente e imparcial
Deve dar a conhecer a
opinião e informação dos
dirigentes

Criação de um encontro de Guias de Agrupamento
Participar activamente no ponto de ordem do dia do Conselho de Agrupamento
Encontro Nacional e Encontro Regional de Guias
Espaço para apresentação de projetos no Conselho Regional



TEMA DE CONSULTA
CONCLUSÕES DOS CAMINHEIROS/COMPANHEIROS

Problemas Identificados e possíveis soluções

CONSELHO DE GUIAS

Formação específica

Sensibilização para a adesão

informal
Em casos justificáveis, adequação

do Conselho de Guias ao

Conselho de Clã/Comunidade

Problema: Falta de interesse,

interesse e responsabilidade por

parte dos elementos; Guias sem

formação ou sem perfil para o

cargo

O PAPEL DO GUIA FORA
DO CLÃ

Inclusão de datas de Conselhos de
Agrupamento, Regionais e de Núcleo no
plano anual
Atividades complementares aos Conselhos
de Núcleo/Regionais
Existência de conselheiros jovens nas
estruturas (Regiões/Núcleos)
Conselhos de Jovens em todas as
Regiões/Núcleos
Apresentação da Carta de Cenáculo nos
Conselhos Regionais e de Núcleo
imediatamente a seguir ao Cenáculo
Problema: pouco envolvimento e
participação em atividades de
Agrupamento, Núcleo e Região; falta de
adesão a atividades de IV

REUNIÃO COM O CHEFE
DE SECÇÃO

Reforçar o papel do dirigente
enquanto “irmão mais velho” e
“observador”
Garantir que os dirigentes
conhecem bem a mística e
simbologia do Caminheirismo
Problema: Sobre-proteção;
falta de conhecimentos



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 

CONSELHO DE GUIAS

· O Escutismo forma para a VIDA e molda o “EU”
que interfere, participa e CONTRIBUI para a
sociedade
· Propõem-se mais ATIVIDADES que evolvam
COMUNIDADES e SOCIEDADE CIVIL
·  Melhorar a IMAGEM do escutismo e a forma
como é PERCECIONADO pela sociedade
· PARTICIPAR ativamente nos organismos e
instituições da sociedade
· Criar ESTRATÉGIAS para potenciar mais
 INTERVENÇÃO nas sociedades (existem
programas na área do ambiente e proteção civil
mas sugeriu-se Política, Saúde, Cultura)

Impacto do Escutismo na Sociedade vivência da fé no escutismo

· O CONSERVADORISMO afasta os jovens, no
entanto é responsabilidade dos escuteiros
CONTRIBUIR para a vivência COMUNITÁRIA da
fé, contribuindo para uma MUDANÇA de
atitudes.
· As DÚVIDAS na fé fazem parte do processo de
vivência espiritual mas devem ser ORIENTADAS.
Não chega participar na Eucaristia. Mais
DINÂMICAS e ATIVIDADES integradas no
progresso escutista/empreendimento.
· O papel do ASSISTENTE é importante e este
nem sempre consegue chegar aos jovens.
Entender que os padres são humanos e, ainda
que sejam uma REFERÊNCIA, há que procurar
outras formas de APROFUNDAR a fé (ex. Taizé)

envolvimento no projeto de secção

· Há ENVOLVIMENTO e PARTICIPAÇÃO em
todas as secções de acordo com o respetivo
nível de AUTONOMIA.
· O MÉTODO DE PROJETO funciona,
participando todos na construção de propostas
que são VOTADAS e ENRIQUECIDAS.

sistema de progresso

· Problemas com a VALIDAÇÃO do progresso,
MÉTODOS POUCO PRÁTICOS.
· Os DIRIGENTES deveriam ter FORMAÇÃO
sobre o progresso. Falam pouco sobre ele com
a secção.
· OBJETIVOS são muito VAGOS.
· A INSÍGNIA deveria ser atribuída no FIM.
· O sistema de progresso é aplicado de forma
DEFICIENTE.
· Uma boa prática enunciada: haver um CHEFE
TUTOR que ajuda os elementos.

diversidade no escutismo

· O ESCUTISMO deve ser para TODOS
independentemente da ORIENTAÇÃO SEXUAL.
· É da vontade dos Guias que este assunto seja
alvo de DEBATE  em CONSELHO NACIONAL.



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 
gestão de problemas

· Quando surgem problemas com elementos
normalmente recorre-se à intermediação do
DIRIGENTE.
· POUCA PARTICIPAÇÃO como um dos
principais problemas da dinâmica do Clã.
Tiveram dificuldade em encontrar soluções
para este problema.
· FORMAÇÃO específica para os guias
conseguirem gerir conflitos e lidar com
elementos com necessidades específicas (Ex.
hiperativos).
· É fundamental que o GUIA procure
CONHECER os elementos.
· Problemas de INTEGRAÇÃO são referidos por
muitos guias. O APADRINHAMENTO foi
referido enquanto BOA PRÁTICA, ficando o
padrinho responsável por acompanhar e
integrar à chegada de cada novo elemento.
· PATRULHA enquanto segunda-família e REDE
DE APOIO quando há problemas no seio
familiar do elemento.
· SEPARAR elementos mais novos dos mais
velhos foi considerada uma prática INEFICAZ.

tecnologia no escutismo

· EXCESSOS como uso do telemóvel são
recorrentes não só por elementos para por
parte dos DIRIGENTES que muitas vezes não
dão o EXEMPLO.
· REGRAS de utilização de equipamento, que
variam muito dependendo da VONTADE do
DIRIGENTE, devem partir do Conselho de Guias.
· Uso de DEMASIADA TECNOLOGIA pode ser
negativo (questões de segurança mas
fundamentalmente desconexão com a essência
do escutismo).
· MAIS APLICAÇÕES de APOIO ao escutismo
(SIIE como aplicação móvel, aplicação para
consulta do Progresso Pessoal, escolha de
trilhos…)

A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 
uniforme

· Concordam que exista UNIFORME no entanto
este é CARO e tem POUCA QUALIDADE.
· CINTO NOVO pouco apreciado (pouca
durabilidade, pouca qualidade, feio,  não
permite gravar..)
· Calções e calças para MULHERES, assim como
mudar o modelo da saia (ex.saia-calção).
· UNIFORME melhor adaptado ao FRIO.
· EXAGERO de pins, crachás utilizados no lenço
e no chapéu por muitos elementos.
· Muitos DIRIGENTES não dão o EXEMPLO.

revisão Estatutária

· POUCA PARTICIPAÇÃO dos Caminheiros nos
CONSELHOS REGIONAIS.
· DESCONHECEM estatutos e regulamentos.
· FOMENTAR o CONHECIMENTO e
PARTICIPAÇÃO nos Conselhos de Agrupamento
e regionais.
· Concordam com a participação no
CONSELHO NACIONAL mas consideram que
alguns Caminheiros/Companheiros são
IMATUROS.
· Os caminheiros devem ser OUVIDOS mas NÃO
DEVEM ter PODER DE DECISÃO.
· FORMAÇÃO dos candidatos a dirigente e dos
aspirantes deveria ser DIFERENTE.
· PIONEIROS com PODER CONSULTIVO nos
conselhos de agrupamento e regionais,
· GUIAS com PODER CONSULTIVO nos
conselhos de agrupamento.



A VOZ DOS GUIAS
TEMAS E CONCLUSÕES CHAVE

 
sistema de especialidades

· É uma OPORTUNIDADE  de MOTIVAÇÃO e
APROFUNDAMENTO de conhecimentos.
· MELHOR COMUNICAÇÃO e CONSULTA das
ESPECIALIDADES.
· MELHOR DIVULGAÇÃO.
· DEMASIADO EXIGENTES para a IV secção.
· REGULAMENTO de procedimentos para
VALIDAÇÃO de especialidades.
· OBRIGATORIEDADE de formação específica
que é PAGA.
· FORMAÇÃO para DIRIGENTES deve ser
proporcionada.

Atividades nacionais

· INCENTIVO à vivência escutista.
· Falta de DISPONIBILIDADE dos DIRIGENTES.
· Criar SINERGIAS entre chefes das regiões para
colmatar indisponibilidade de dirigentes.
· Atividades NACIONAIS para LOBITOS e
EXPLORADORES
· PREÇOS ELEVADOS.
· FILAS DEMORADAS.
· ACANAC aberto a TODOS os que queiram
participar e com CARGA HORÁRIA mais
REDUZIDA.
· Maior cuidado com a pegada ambiental.
RECICLAR.
· LOBITOS sentem-se tratados como
“BEBEZINHOS”.
· Sugestão de atividades de integração a outras
secções ao nível regional e nacional.
· PIONEIROS e CAMINHEIROS gostariam de ter
MENOS CONVÍVIO e MAIS
TÉCNICA/COMPETIÇÃO.


