
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Caros Dirigentes, 
 
 

 
Como já anteriormente divulgado e nos termos do artigo 35º, nº 5, alínea a), do Regulamento 
Geral do CNE, foi convocado o Conselho Nacional Plenário para reunir, no dia 22 de 
fevereiro de 2020. 
 
Foi recebida, pela Mesa dos Conselhos Nacionais, uma proposta da Junta Central: 
 
Atualização da quotização nacional, que divulgamos em anexo. 
 
 
 

Sem outro assunto, ficamos 
 

 
 

Sempre Alerta para Servir 

 
Manuel Augusto Antunes 
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais 
(mcn@cne-escutismo.pt) 
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À Mesa dos Conselhos Nacionais, 

  

Nos termos do disposto no art. 67.º do Regulamento Geral, em face da necessidade de proceder à atualização da 

quotização nacional, foram consideradas várias outras opções, discutidas com as estruturas regionais entre maio 

de 2017 e novembro de 2019, reconhecendo que as estruturas, os parceiros e outros agentes exigem um suporte 

cada vez maior a todas as estruturas do CNE, prestado pelos Serviços Centrais, e que as necessidades de 

cumprimento de legislação aplicável ao CNE são cada vez maiores, mais complexas e mais exigentes, em especial 

para a estrutura nacional. 

Considerando que: 

1. A última atualização de quotas verificou-se em 2011; 

2. Desde então, verifica-se um aumento significativo de serviços prestados pelo nível nacional a todos 

os níveis da Associação, em termos de apoio a (lista não exaustiva): 

o Gestão de registo de viaturas e outros ativos móveis; 

o Gestão de registo de imóveis; 

o Obtenção de licenças; 

o Cumprimento de obrigações fiscais e para-fiscais; 

o Desenvolvimento de soluções tecnológicas para a gestão do efetivo e do cadastro; 

o Desenvolvimento de aplicações e plataformas tecnológicas pedagógicas e de formação; 

o Desenvolvimento de aplicativos para a gestão financeira, controlo e reporte de informação 

financeira; 

o Custos com informática, na gestão, alojamento, manutenção, armazenamento e segurança; 

o Serviços de contabilidade das estruturas regionais e de núcleo; 

o Aumento do número de referências de produtos fornecidos aos DMF; 

o Diversificação da oferta de serviços de compra ao DMF, incluindo a modalidade online; 

o Complexificação da necessidade de comunicação externa e da gestão de crise; 

o Necessidade de sistematização e controlo decorrente do Regulamento Geral de Proteção de 

dados; 

o Necessidade de sistematização e de controlo decorrente da necessidade de verificação anual da 

idoneidade de todos os adultos voluntários; 

o Aumento do apoio financeiro dado aos Agrupamentos, através dos Fundos concedidos (Sousa 

Dias, Canto de Patrulha, Manuel Faria e Gilwell) 

3. O aumento do nível de serviços prestados acarretou a necessidade de reforçar a contratação de 

pessoal permanente, pessoal temporário e serviços externos; 

4. Desde 2011, verifica-se um aumento do custo dos produtos e serviços consumidos pelo nível nacional 

no desempenho da sua missão e ação; 

5. As receitas do nível nacional mostram-se insuficiente para fazer face a este aumento de despesas, 

tendo-se verificado, inclusivamente, redução de receitas em algumas rubricas, nomeadamente: 

o Campanha do calendário (redução de preços cobrados às Regiões); 

o Bonificações de prémios de seguro; 

o Estagnação do efetivo; 

o Incentivos obtidos ao abrigo do PAAJ e do PAI; 

o Juros de aplicações financeiras; 

o Receitas do DMF 

o Receitas da Servescut, incluindo vendas para outras associações escutistas. 

6. É necessário dotar o CNE de meios suficientes para, com parcimónia, apoiar a ação educativa dos 

vários níveis da associação;  

7. A generalidade das estruturas regionais e de núcleo definiram e aprovaram, nos respetivos 

Conselhos, quotizações próprias; 

8. O censo anual é agora cobrado diretamente pelos Serviços Centrais; 



9. Mostra-se necessário melhorar a transparência das receitas provenientes de quotizações de cada 

nível das estruturas do CNE; 

10. Os Conselhos Regionais e de Núcleo gozam de autonomia financeira, estando prevista, em 

Regulamento Geral, a sua capacidade para atualizar as quotas regionais e de núcleo, respetivamente, 

tendo em atenção as necessidades de cada estrutura, no que toca a despesas e investimentos 

previstos, 

 

O Conselho Nacional Plenário, reunido em Balazar, em 22 de fevereiro de 2020,  

a) Aprova a redução da taxa da derrama nacional para zero 

b) Aprova o aumento de quotização nacional anual dos atuais 6 Euros para 7 Euros 

c) Define a data de entrada em vigor destas alterações para o censo referente a 1 de janeiro de 2021. 


