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O Cenáculo, Fórum Nacional de Caminheiros/Companheiros (Escuteiros com 

idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos), é uma Ferramenta Educativa do 

C.N.E. (Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português). Este funciona 

como órgão consultivo da IVª Secção desta Associação pretendendo dar voz aos 

jovens adultos do movimento, de modo a que estes façam parte dos Processos de 

Tomada de Decisão em que têm assento. 

 

O Cenáculo acaba por funcionar também como uma Escola de Participação, em que 

todos os Participantes recebem formações ao nível da participação em plenário e em 

grupos, dinâmicas de grupo, formas de intervenção, métodos de trabalho e 

apresentação de conclusões com vista ao alcance dum objectivo. 

 

Em Cenáculo, os Participantes recebem formação inicial sobre os temas a serem 

debatidos, são depois divididos em grupos de trabalho onde se insere um 

coordenador (membro da Equipa Projecto de Cenáculo – equipa que projecta os 

encontros e toda a actividade do Cenáculo em cada ano escutista). Os participantes 

debatem sob a orientação de um Guião temático e encontram as suas conclusões 

após as suas discussões. Depois, elaboram uma apresentação breve (com duração de 

cerca de 10 a 15 minutos) para ser apresentada em Plenário a todos os presentes no 

Encontro. Após isso, a Equipa Projecto redige um documento (com a ajuda dos 

participantes) onde constam as conclusões e propostas dos vários grupos e este é 

apresentado ao Chefe Nacional Adjunto do C.N.E. (elemento responsável por esta 



 

Ferramenta Educativa). É assim dada uma formação em processos de tomada de 

decisão aos jovens adultos, de modo a que estes tomem consciência das suas 

responsabilidades sociais, não só ao nível do Escutismo mas também ao nível da 

Sociedade Civil. 

Os jovens adultos que participam nos Encontros de Cenáculo têm também a tarefa 

de “passar a mensagem” a todos os Caminheiros/Companheiros do seu 

Agrupamento/Núcleo (subdivisão territorial do C.N.E. em Portugal) de modo a 

que todas as decisões e discussões sejam do conhecimento de todos os jovens. Isto 

acontece porque os participantes de Cenáculo Nacional são eleitos nas 

Regiões/Núcleos de modo a que se alcance um número de participantes que 

permita um bom trabalho. Estes são eleitos em Cenáculos Regionais/Núcleo, que 

têm a mesma função que o Cenáculo Nacional, mas adaptado ao nível local. 

 

É função deste movimento formar cidadãos do mundo e para o mundo… nesse 

sentido, acreditamos que o caminho da educação não formal, da responsabilização e 

da envolvência nos processos de tomada de decisão são caminhos a serem 

percorridos de modo a que os jovens procurem deixar o mundo um pouco melhor 

do que o encontraram. 


