Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga
Nota introdutória
Os Estatutos do CNE constituem uma peça jurídica estruturante da identidade e da organização da Associação,
emanando deles a totalidade dos Regulamentos que regem a nossa atividade, desde as unidades, agrupamentos,
estruturas de núcleo e regionais, estruturas nacionais, atos eleitorais, justiça e disciplina, só para referir alguns.
Os atuais Estatutos do CNE foram aprovados em Conselho Nacional Plenário em 29 de junho de 1991.
Em 2015, a Junta Central considerou que a atualização dos Estatutos e Regulamentos do CNE era urgente, necessária
e justificada, quer pela necessidade de modernização de alguns processos, quer na relevância e pertinência em
revistar alguns aspetos, para que os documentos normativos do CNE refletissem as exigências do tempo em que
vivemos para melhor servirmos as crianças e jovens que nos são confiados.
Nesse ano, o Conselho Nacional de Representantes de maio manifestou a necessidade de se promover a revisão
estatutária, criando-se, para o efeito, uma equipa de projeto nacional, denominada “Torre”, envolvendo as regiões.
Foi a partir desta altura, que se promoveu uma auscultação dos dirigentes do CNE, procurando inferir sobre quais os
aspetos que deveriam ser considerados na revisão estatutária. Paralelamente, as Juntas Regionais foram motivadas a
organizar sessões de esclarecimento e de recolha de contributos para a revisão em curso.
Com a tomada de posse da nova Junta Central, no início do ano transato, apostou-se no reforço da equipa de projeto,
conferindo-lhe mais amplitude e insistindo na necessidade de prosseguir-se com a auscultação de um número cada
vez mais abrangente de intervenientes.
Em maio de 2017, estavam reunidas as condições para se realizar uma primeira sessão de discussão de opções de
revisão estatutária com os chefes regionais, que viria a ocorrer em junho, na ilha Terceira.
Em setembro de 2017, após um período de nova reflexão, quer no âmbito da equipa de projeto, quer da própria Junta
Central, o tema voltou a ser trabalhado na reunião de chefes regionais em Fátima.
A proposta que agora é apresentada, resulta, desde logo, de todos os contributos recebidos referidos acima, mas
também de contributos recebidos no período de auscultação pública, que fomos recebendo, ou que em encontros
diversos foram debatidos e transmitidos.
Esta proposta resulta ainda de um esforço de aproximação e conjugação de duas propostas que estiveram em debate
público, a da Junta Central, tendo por base o trabalho do Projeto Torre e o debate feito com as diversas Regiões, e da
proposta da Junta Regional de Braga, que à imagem do trabalho feito a nível nacional, criou uma equipa projeto para
melhor contribuir para este processo, e promoveu um conjunto de debates.
Reconhecendo que as matérias contidas nesta revisão nunca serão unânimes, procurou-se obter um consenso o mais
alargado possível em torno das soluções propostas.
O objeto desta proposta é o aperfeiçoamento do texto estatutário e a sua adequação às exigências da sociedade do
século XXI, tendo em atenção a evolução que o programa educativo tem tido no sentido de responder cada vez mais
às exigências de uma educação para a cidadania, como ilustra B.-P. no “Escutismo para Rapazes”, no subtítulo que deu
ao livro fundador: “Manual de Educação Cívica pela Vida ao Ar Livre”.
Assim, no jogo dos órgãos deliberativos procurou-se torná-los mais operacionais sem deixar de neles rever e reforçar
a chamada “representação de base”, mas também, por uma descriminação positiva, permitir o acesso a
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“representantes jovens”, preparando as gerações do futuro, com a certeza que, este se prepara no tempo presente,
deixando margem ainda de progressão aos mais novos. Aos Caminheiros e Companheiros, bem como aos Noviços a
Dirigentes, é dado o acesso às eleições para os órgãos nacionais do CNE, com capacidade eleitoral ativa.
Nos corpos deliberativos, introduz-se a presença de um Assistente no Conselho Fiscal e Jurisdicional.
Clarificaram-se os conceitos de “capacidade eleitoral ativa e passiva”, à luz do corpus legislativo português.
Introduziu-se a resolução eleitoral com a criação de uma segunda volta com as duas candidaturas mais votadas no
primeiro escrutínio e prevê-se a limitação de mandatos. As Mesas dos Conselhos passam também a ser eleitas em por
sufrágio universal, direto e secreto.
Clarificou-se a divisão de competências entre as Juntas Regionais e as Juntas de Núcleo, quando existirem.
Finalmente introduziu-se o recurso às tecnologias da informação para os processos eleitorais e de publicação do órgão
oficial de comunicação
Supriram-se algumas incongruências textuais, e acrescentou-se em alguns pontos texto para uma maior clarificação.
A Comissão Episcopal do Laicado e da Família tem acompanhado este processo, estando devidamente informada para
posteriormente fazer a análise que lhe compete.
Apresentam-se, em anexo, 2 versões de apoio a esta proposta de alteração dos Estatutos do CNE, para melhor
compreensão das alterações propostas: uma tabela comparativa entre o texto atual e a presente proposta, e um
documento com identificação das alterações propostas (rasuras para as eliminações e sublinhado a vermelho para as
adições de texto).
Ao apresentarmos este documento ao Conselho Nacional Plenário, fazemo-lo após um processo de mais de dois anos
de discussão e trabalho, mas acima de tudo fazemo-lo com o vivo desejo de que este texto seja aceite e torne o CNE
numa Associação melhor preparada para responder aos desafios da sua identidade e missão.

Nota explicativa
No Capítulo I, sentiu-se a necessidade de proceder a pequenas atualizações, no sentido de colocarmos em maior
relevância a responsabilidade e a confiança que a comunidade como um todo, e a hierarquia da Igreja, em particular,
depositam no CNE. Por outro lado, optou-se por incluir uma referência clara à nossa pertença fundadora na
Conferência Internacional Católica do Escutismo, dada a especial relevância que este organismo tem para o CNE.
O Capítulo II refere-se à sede do CNE e não sofreu alterações.
No Capítulo III, a alteração proposta sobre a Flor de Lis visa





assegurar a possibilidade de passar a haver uma versão não impressa, para aqueles que o desejarem,
reduzindo o custo,
assegurar a continuidade da existência da versão em papel (mantendo a Lis como a mais antiga publicação
mensal em formato revista),
garantir que a edição da versão digital continua a assegurar que os assinantes podem descarregar uma
versão com formato igual à versão impressa, e
dispensar a publicação dos atos oficiais e documentos similares em papel.
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No Capítulo IV, incluímos a designação de Escutas ou Escuteiros, para designar, de forma genérica, os nossos
associados, conferindo um cunho mais próprio à terminologia jurídica que caracteriza os membros da nossa
associação. Por outro lado, retiramos a referência à idade mínima para a Promessa, que consideramos ser matéria
regulamentar (e não estatutária). O mesmo sucedeu com a previsão, nos Estatutos, dos aspirantes, que abre a
possibilidade de definição, em sede regulamentar, em termos de direitos e deveres, idades (incluindo a possibilidade
de admissão de crianças com um pouco menos de seis anos), e aspetos administrativos, como é o caso dos seguros,
entre outros.
Por outro lado, atualizou-se o disposto sobre os requisitos para a Promessa dos Dirigentes, no sentido de passar a
constar o perfil entretanto desenvolvido, na Política de Adultos, para os candidatos a Dirigentes e para os Dirigentes.
Finalmente, especificou-se, em sede estatutária, as quatro secções, consagrando a proteção que os Estatutos
conferem à definição dos membros dos diferentes Conselhos e da Conferência Nacional, bem como a capacidade
eleitoral ativa, a futuras alterações eventuais, as quais passarão a carecer da adequada revisão estatutária para lhes
conferir eficácia.
O Capítulo V é um dos que sofre mais alterações. Neste capítulo, propõe-se a redefinição do Conselho Nacional
Plenário, que passa a designar-se Conferência Nacional, alguns ajustamentos no Conselho Nacional de
Representantes, que passa a designar-se Conselho Nacional, a extinção do Conselho Permanente e a criação do
Conselho das Regiões. No que toca à Mesa da Conferência Nacional e do Conselho Nacional (a Mesa), bem como o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, foram introduzidas alterações à sua composição.
A redefinição da Conferência Nacional e do Conselho Nacional pretende atingir os seguintes objetivos:
















diminuir as inerências, dando mais preponderância à nossa estrutura básica, os Agrupamentos. O desenho da
composição destes órgãos garante que os membros dos dois órgãos são maioritariamente representantes
dos agrupamentos
reduzir o efeito de distorção na representação relativa entre inerências e as bases, dado o elevado nível de
ausência registado, historicamente, nos membros que não participam por inerência dos seus cargos
aumentar a participação nos órgãos deliberativos nacionais, através da definição de uma composição que
motive um maior sentido de responsabilidade, consciencialização e interesse em participar (cada
Agrupamento passa a ter um representante, sendo a sua eleição da responsabilidade do Conselho de
Agrupamento)
conferir condições de maior operacionalidade aos órgãos deliberativos
fomentar o rejuvenescimento dos participantes, através da criação de um contingente autónomo para a
Conferência Nacional, de 25% de participantes com menos de 26 anos, bem como uma quota de um terço
para a sua participação no Conselho Nacional
conservar o equilíbrio geracional dos conferencistas / conselheiros, atribuindo uma quota de um terço para
conselheiros com mais de 25 anos
introduzir a possibilidade de participação de Caminheiros e Companheiros na Conferência e no Conselho
Nacional, reforçando o envolvimento dos jovens e aproximando a participação dos Caminheiros, já existente
nos órgãos deliberativos dos níveis local, núcleo e regional, para o nível nacional
introduzir a possibilidade de participação de noviços a dirigentes, harmonizando a sua participação com a
introdução da possibilidade de participação dos Caminheiros
nivelar por igual a participação dos delegados nomeados pelas Juntas Regionais e de Núcleo
possibilitar a participação de um número reduzido de dirigentes, por eleição, que não estejam habilitados a
representar agrupamentos
introduzir observadores, que potencie um maior número de interessados, mesmo não eleitos, a poder tomar
parte nos trabalhos
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A Conferência Nacional está desenhada para reduzir de um impraticável total de mais de 10 mil membros, para cerca
de 1.500 membros (sem contar com os observadores), dos quais 86% representam os Agrupamentos e 17%, pelo
menos, são jovens. O Conselho Nacional está desenhado para reduzir de cerca de 400 membros para cerca de 225
membros (sem contar com os observadores), dos quais 50% representam Agrupamentos e 17%, pelo menos, são
jovens.
A eleição dos representantes passa a ser feita por listas, introduzindo-se o método de Hondt, para assegurar um nível
de representatividade maior das listas (atualmente, a eleição por listas, não prevê o método de Hondt e materializa a
eleição, por inteiro, da lista mais votada). Introduz-se ainda o princípio da paridade, para assegurar que os
representantes eleitos para o Conselho Nacional cumprem com as quotas definidas.
No que toca às competências, transfere-se a eleição da Comissão Eleitoral Nacional, do Conselho Nacional para a
Conferência Nacional, conferindo maior amplitude na base eleitoral ativa. Por outro lado, a eleição da Mesa, cuja
composição se reduz de sete para cinco membros, passa a ser por sufrágio universal. Finalmente, a Conferência será o
órgão deliberativo, por excelência, para se discutir planos estratégicos de desenvolvimento de médio e longo prazo
para o CNE e para as suas parcerias, incluindo o Plano Trienal.
Introduz-se o Conselho das Regiões, órgão consultivo da Junta Central, que agrega os Chefes Regionais, bem como os
presidentes dos órgãos nacionais, para além da Junta Central. Pretende-se que este órgão ajude a Junta Central nas
suas decisões e propostas, contribuindo com sugestões, preocupações e a sensibilidade própria de quem está mais
próximo da vida dos Agrupamentos.
No que se refere ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, entendeu-se a necessidade de alargar a composição, em
dois membros, procurando beneficiar esse órgão com a presença de um Assistente, que enriqueça o trabalho desse
órgão. Passa de cinco para sete elementos.
Finalmente, consagra-se a realidade que já existe, no que toca à existência de Agrupamentos do CNE no estrangeiro,
sendo que a formulação atual não os prevê (as regiões correspondem em princípio a dioceses, os núcleos pertencem a
uma só região, …). Estes agrupamentos dependem diretamente da Junta Central.
No Capítulo VI, passa a consagrar-se a possibilidade de o Conselho Regional reunir em formato de representantes,
que já estava consagrado em regulamento. A alteração mais significativa neste capítulo, prende-se com a distinção,
mais clara, entre as competências próprias das Juntas Regionais, das competências próprias das Juntas de Núcleo.
Nesta proposta, clarifica-se que a competência de aferir as necessidades de formação do nível regional e providenciar
formação que colmate as lacunas identificadas é uma competência exclusiva da Junta Regional, ao passo que, a
competência de apoiar a ação dos Agrupamentos, principalmente ao nível pedagógico e organizativo, é uma
competência da Junta de Núcleo, ou na ausência desta estrutura, da Junta Regional. A razão desta escolha prende-se,
essencialmente, com quatro razões:






Atender às especificidades regionais
Privilegiar o contacto mais próximo que as Juntas de Núcleo, quando existem, têm com os seus
Agrupamentos
Assegurar condições de coordenação da estratégia de promoção da formação, tendo em consideração a
necessidade de atingir uma escala mínima para justificar a realização da formação, minorando os riscos do
seu cancelamento por falta de formandos
Motivar uma maior partilha de experiências formativas entre os formandos, potenciada pela participação de
formandos de vários núcleos nos mesmo momentos formativos

Naturalmente, nada impede que uma Junta Regional defina, em articulação com as Junta de Núcleo, uma delegação
de algumas das competências associadas à formação.
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De realçar que a autonomia financeira, bem como a administração e gestão do património do CNE à guarda de uma
determinada estrutura (Agrupamento, Junta de Núcleo ou Junta Regional), está consagrada no artº 14º, que sofre
uma ligeira atualização, para ser clara a inserção da gestão do património.
Relativamente ao Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, optou-se por apresentar uma solução similar à do nível
nacional, aumentando a composição do órgão em duas posições, para acomodar a adição de um Assistente nomeado.
Finalmente, aprofundou-se a função e as condições de funcionamento da figura do coordenador regional (aplica-se
por analogia aos Núcleos), no caso de não existirem candidaturas. Neste caso, fica claro que a principal atribuição do
Coordenador é promover eleições, razão pela qual o seu mandato é de 1 ano, no máximo, não renovável. Pretende-se
salvaguardar o caráter excecional e transitório, na vida desse órgão, da existência da vacatura de uma Junta, ao invés
de se assumir a figura do Coordenador como um substituto do órgão.
No Capítulo VII, dedicado à estrutura básica do CNE, o Agrupamento, previu-se a possibilidade de existirem mais do
que um Agrupamento numa determinada paróquia, situação excecional já existente no CNE, bem como a
possibilidade de um Agrupamento corresponder a mais do que uma paróquia, situação que poderá permitir condições
de maior solidez à manutenção de agrupamentos em zonas do país menos povoadas. Por outro lado, passou a constar
a possibilidade da existência de Agrupamentos vinculados a outras instituições religiosas católicas, realidade já
existente em vários Agrupamentos.
Nas competências do Conselho de Agrupamento, adicionou-se a aprovação do Plano e Orçamento, bem como a
eleição dos representantes de Agrupamento à Conferência Nacional e ao Conselho Regional de Representantes. Por
outro lado, especificou-se a composição da Direção de Agrupamento, bem como as suas competências principais, para
resolver a inconsistência causada pela ausência deste conteúdo, quando comparado com os órgãos dos restantes
níveis, reforçada pela necessidade sentida em completar a composição e competências da estrutura básica do nosso
movimento.
Neste ponto, foi necessário consagrar a possibilidade de a Direção de Agrupamento funcionar a acumulação de cargos
por Dirigente, com exceção dos cargos de Chefe de Agrupamento, Chefe de Agrupamento Adjunto e Tesoureiro de
Agrupamento, que se consideraram incompatíveis entre si, por uma questão de independência e segregação de
funções.
No Capítulo VIII, dedicado aos Assistentes, foi feita uma alteração de pormenor de aperfeiçoamento de texto.
O Capítulo IX, dedicado a eleições, é outro dos capítulos onde as alterações são mais substanciais. Em primeiro lugar,
consagrou-se o conceito de capacidade eleitoral ativa (direito de eleger), passando a constar, de forma transversal, os
dirigentes (já a tinham em pleno), os noviços a dirigente (não tinham), e os Caminheiros e Companheiros (não tinham
capacidade eleitoral ativa para o nível nacional). Isto significa que os Caminheiros passam a ter o direito de eleger os
membros dos órgãos nacionais – Junta Central, Mesa, Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, e por via indireta, caso
sejam conferencistas, a Comissão Eleitoral Nacional. Os noviços a dirigentes, por maioria de razão, passam a ter os
mesmos direitos dos Caminheiros e Companheiros.
Consideramos esta alteração, como uma das mais essenciais do processo de revisão estatutária, pela necessidade de
confirmarmos o pendor identitário de o CNE ser uma associação de juventude, dando voz aos jovens na tomada das
decisões mais importantes (logo à partida, as que lhes dizem respeito mais diretamente, nos seus Agrupamentos),
mas também naquelas decisões que marcam a associação como um todo, como é o caso das eleições para os níveis
intermédios e para os níveis nacionais.
Por outro lado, propõe-se a clarificação do que se entende por capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser
candidato e de ser eleito. Neste caso, considerou-se que os órgãos eletivos do CNE (as Juntas dos vários níveis, Mesas,
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais, Comissões eleitorais e direções de Agrupamento) são órgãos que, estando ao
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serviço da associação, não devem onerar nem prejudicar o desenvolvimento pedagógico dos nossos Caminheiros e
Companheiros, razão pela qual se considerou estarem abertos apenas a listas de dirigentes candidatos.
Já no caso dos órgãos deliberativos (Conferência, Conselhos Nacional e Regionais, de Núcleo e de Agrupamento),
entendeu-se que a participação dos Caminheiros, Companheiros e noviços a Dirigente faz sentido, pelas razões
expostas acima.
Esta proposta consagrou, tal como já se disse acima, o sufrágio universal para as Mesas (dos níveis nacional, regional e
de núcleo), para conferir uma base mais alargada de eleição, permitindo a todos os que têm capacidade eleitoral ativa
de eleger esses órgãos.
Consagrou-se ainda a possibilidade, quando praticável, do voto eletrónico em plataforma digital, o que poderá
permitir reduzir de forma substancial a abstenção, pela maior comodidade do processo eleitoral que introduz. Por
outro lado, avançou-se com a solução da realização de uma segunda volta, no caso de nenhuma lista recolher os votos
necessários para ser eleita na primeira volta; esta solução dispensa a necessidade de convocar um Conselho para
proceder à repetição do processo de votação.
Introduziu-se uma regra de limitação de mandatos, que continuam a ser de três anos para todos os órgãos.
No caso dos órgãos de nível nacional, regional ou de núcleo, essa limitação é de três mandatos consecutivos.
Considerou-se que estes 9 anos seguidos, de pertença ao mesmo órgão, são um limite razoável para equilibrar a boa
prática de manter elementos em funções por mais de um mandato, com o objetivo de não se perder a experiência nos
cargos e os benefícios que daí advêm, com a necessidade de promover a rotação de cargos, condição necessária para
o rejuvenescimento da associação, o dinamismo de novas ideias, ambições e formas de trabalhar, numa associação
que se quer experiente na ação, fiel aos seus valores, mas próxima do tempo em que os jovens vivem. Permite ainda
conter o nível de sacrifício que se exige aos dirigentes que abdicam do tempo de trabalho direto com as crianças e
jovens, para se dedicarem às estruturas.
No caso dos Agrupamentos, considerou-se a necessidade de prever um mandato adicional, em termos de limitação,
atendendo à necessidade de encontrar e de formar candidatos com as características adequadas ao exercício dessa
função, num contexto de uma comunidade de dirigentes com dimensão bastante mais reduzida do que nos restantes
níveis.
Excluiu-se da contagem de mandatos, os casos excecionais de mandatos interrompidos na parte inicial (até um ano),
bem como os casos de cooptação, o que acompanha as práticas noutros organismos.
Relativamente ao regime de incompatibilidades, previu-se a necessidade de proteger os membros do Conselho Fiscal
e Jurisdicional Nacional, bem como os Presidentes do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, da eventual existência
de conflitos de interesse, no exercício das suas funções. No caso do nível regional, optou-se pela incompatibilidade do
seu Presidente apenas, por haver um nível adicional de recurso (o nacional), bem como pela necessidade de encontrar
soluções que confiram condições de viabilidade no aparecimento de candidaturas ao órgão, acompanhando
igualmente a solução já existente para o órgão executivo regional.
Finalmente, estendeu-se a necessidade de homologação das listas candidatas aos órgãos executivos nacionais e
regionais, para todos os órgãos eleitos por sufrágio universal dos níveis nacional, regional e de núcleo, isentando-se,
assim, as comissões eleitorais e os Chefes de Agrupamento. No primeiro caso, dada a impraticabilidade relacionada
com a eleição ser efetuada no decurso da Conferência Nacional, Conselho Regional ou de Núcleo.
No caso do Chefe de Agrupamento, por uma questão de dificuldade prática em obter homologações numa escala tão
alargada. Naturalmente, qualquer candidato a chefe de Agrupamento deve, antes de se manifestar disponível a essa
candidatura, dialogar com o Assistente de Agrupamento, para aferir, de forma prática e direta, das condições que tem
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para o exercício do cargo, incluindo, naturalmente, a confiança do seu Assistente, condição essencial para o exercício
com sucesso desse cargo.
No Capítulo X, dedicado ao Património, não sofreu alterações, para além da atualização dos nomes dos órgãos.
No Capítulo XI, para além de algumas alterações de pormenor para afinação de nomenclaturas, consagrou-se a norma
transitória, em relação à eficácia da limitação de mandatos, similar à que foi seguida aquando da entrada em vigor da
limitação de mandatos autárquicos: os mandatos em curso mantêm-se até ao seu termo, independentemente do
número de mandatos já exercidos, sendo adicionalmente possível exercer um mandato adicional. Esta solução
permite impedir que os órgãos caiam no vazio por falta de tempo para motivar ou formar uma nova equipa, não
comprometendo a eficácia destas alterações por um período excessivo de tempo.

Texto para apreciação:
O Conselho Nacional Plenário, reunido em Fátima em 19 e 20 de maio de 2018, delibera aprovar a nova versão dos
Estatutos do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português:
a) Alterando dos artigos 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 11º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 27º, 30º,
31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 37º, 38º, 39º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 47º, 50º, 51º e 52º, e aditando o artigo 31º-A,
os quais passam a ter a seguinte redação;
b) Eliminando o artigo 36º.

«CAPÍTULO I
[…]
Artigo 2.º
[…]
1. ...
2. O CNE está ciente das responsabilidades que lhe advêm deste facto, bem como daquelas que o Povo de Deus e os
seus Pastores têm para com a associação.
Artigo 5.º
[…]
1. O CNE integra-se na Organização Mundial do Movimento Escutista, com expressa aceitação da sua Constituição
Mundial.
2. O CNE é membro da Conferência Internacional Católica do Escutismo.
CAPÍTULO III
[…]
Artigo 7.º
[…]
1. O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se publicam obrigatoriamente todos os atos de carácter vinculativo
para a associação
2. A Flor de Lis pode assumir a versão digital, devendo, neste caso, disponibilizar uma versão com o mesmo formato
da versão impressa.
CAPÍTULO IV
[…]
Artigo 8.º
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[…]
1. São associados do CNE, genericamente designados “Escutas” ou “Escuteiros”, todos os indivíduos que tenham feito
a promessa escutista, em termos a definir em regulamento.
2. Os aspirantes são admitidos com os direitos e deveres a definir em regulamento.
3. (anterior nº 2).
Artigo 9.º
[…]
1. …
2. Para a promessa de dirigentes é ainda necessário ter bom comportamento moral e cívico e que o adulto se adeque
ao perfil de dirigente estabelecido pelo CNE.
3. Os dirigentes do CNE professam e praticam a fé católica.
Artigo 11.º
[…]
Para a consecução dos fins educativos do CNE, os associados repartem-se, quanto à idade, desenvolvimento e função,
em categorias e 4 secções: I secção, II secção, III secção e IV secção definidas em regulamento.
CAPÍTULO V
[…]
Secção I
[…]
Artigo 13.º
[…]
1. O CNE está organizado em quatro níveis:
a) …
b) …
c) …
d) ...
2. Em casos excecionais, a definir em regulamento, a Junta Central poderá autorizar a abertura de Agrupamentos
noutros países.
Artigo 14.º
Finanças, Administração e Património
Cada nível da Associação é financeiramente autónomo e responsável pela sua administração, bem como pela gestão
do património do CNE à sua guarda, em moldes a definir em regulamento e no respeito pela legislação vigente.
Secção II
Da Conferência Nacional e do Conselho Nacional
Artigo 15.º
[…]
O órgão máximo do CNE é a Conferência Nacional e, entre Conferências, o Conselho Nacional.
Artigo 16.º
Mesa da Conferência Nacional e do Conselho Nacional (Mesa)
1. Compete à Mesa convocar e orientar os trabalhos da Conferência Nacional e do Conselho Nacional.

Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga

Pág. 8 de 16

2. A Mesa é composta por um Presidente, o Assistente Nacional, um Vice-Presidente e dois Secretários.
3. Em caso de impedimento, o Presidente é substituído pelo Vice-Presidente; na falta de designação, o Conselho elege
um Presidente para a sessão.
4. Os membros eleitos da Mesa não podem exercer outro cargo de nível nacional no CNE.
Subsecção I
Da Conferência Nacional
Artigo 17.º
[…]
1. A Conferência Nacional (”Conferência”) é composta por :
a) os membros da Mesa;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) os membros da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 5 delegados de cada Região, pertencentes à Junta Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta de Núcleo
g) 3 dirigentes representantes de cada Região, eleitos pelo Conselho Regional, em listas, com 3 efetivos e 3 suplentes
h) 1 dirigente representante por cada Agrupamento, eleito em listas pelo Conselho de Agrupamento, com 1 efetivo e
2 suplentes;
i) 1 associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente com idade máxima de 25 anos, por
cada 4 agrupamentos, arredondado por excesso, eleito no Conselho Regional, em listas compostas pelo número total
de efetivos e 50% de suplentes.
2. Os membros eleitos referidos no ponto anterior, alíneas g), h) e i) são apurados por aplicação do método de Hondt.
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa pode, no respeito pelo regimento e normas em vigor, apresentar
propostas à Conferência Nacional.
4.Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada Conferência, um determinado número de observadores.
Artigo 18.º
[…]
À Conferência Nacional compete:
a) …
b) eleger a Comissão Eleitoral Nacional;
c) demitir a Mesa, a Junta Central ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, em caso de manifesta inobservância
dos Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria de três quartos dos votos dos membros presentes;
d) deliberar sobre todas as matérias da competência do Conselho Nacional;
e) apreciar planos estratégicos de desenvolvimento de médio e longo prazo para o CNE e para as suas parcerias.
f) deliberar sobre a extinção do CNE;
g) deliberar sobre o destino dos bens, em caso de extinção do CNE.
Artigo 19.º
Periodicidade
A Conferência Nacional reúne obrigatoriamente de três em três anos e, extraordinariamente, sempre que a Mesa o
decida ou lhe for requerida a sua convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) pelo Conselho Nacional;
d) por um quinto mais uma das Juntas Regionais;
e) por um quinto mais um dos membros da Conferência Nacional.
Subsecção II
Do Conselho Nacional
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Artigo 20.º
[…]
1. O Conselho Nacional tem a seguinte composição:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) 3 delegados de cada Região, pertencentes à Junta Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta de Núcleo;
g) um associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente, representante por cada 10
Agrupamentos, com arredondamento por excesso, segundo o último censo, eleito anualmente em Conselho Regional,
por aplicação do método de Hondt.
2. Para efeitos de alínea anterior, cada lista:
a) tem um total de efetivos correspondente ao número de representantes e 50% de suplentes;
b) integra, pelo menos um terço de jovens conselheiros (associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a
dirigente ou dirigente com idade máxima de 25 anos);
c) só pode ter até dois elementos seguidos de cada um dos grupos (de jovens conselheiros ou de outros conselheiros).
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa pode, no respeito pelo regimento e normas em vigor, apresentar
propostas ao Conselho Nacional.
4. Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada Conselho Nacional, um determinado número de
observadores.
Artigo 21.º
[…]
Ao Conselho Nacional compete:
a) …
b) …
c) …
d) (eliminado)
e) …
f) …
g) (eliminado)
Artigo 22.º
[…]
O Conselho Nacional reúne ordinariamente uma vez por ano, exceto naqueles em que se realiza a Conferência, e
extraordinariamente, todas as vezes que a Mesa decida ou lhe for requerida a sua convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) por um quinto mais uma das Juntas Regionais;
d) por um quinto mais um dos membros do Conselho Nacional.
Secção III
Do Conselho das Regiões
Artigo 23.º
[…]
1. O Conselho das Regiões é um órgão consultivo da Junta Central e tem a seguintes composição:
a) os membros da Junta Central;
b) o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais;
c) o Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
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e) os Chefes Regionais.
2. Compete ao Conselho das regiões
a) dar parecer sobre estratégias a adotar;
b) aconselhar a Junta Central sobre projetos e iniciativas a incluir nos Planos da Junta Central;
c) aconselhar a Junta Central sobre investimentos plurianuais;
d) dar parecer sobre as propostas da Junta Central;
e) dar parecer sobre outras matérias que a Junta Central entenda consultar o Conselho das Regiões.
3. O Conselho das Regiões é convocado pelo Chefe Nacional.
Secção IV
[…]
Artigo 24.º
[…]
O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central, composta por dirigentes, sendo a distribuição de pelouros feita
internamente:
1. Membros eleitos
a) …
b) …
c) …
d) …
2. Membro nomeado: Assistente Nacional.
Secção V
[…]
Artigo 27.º
[…]
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é composto por seis dirigentes eleitos e um Assistente nomeado pela
Conferência Episcopal Portuguesa, competindo-lhe, nomeadamente:
a) …
b) …
c) …
d) …
e) …
f) …
g) …
h) convocar a Conferência Nacional e o Conselho Nacional quando a Mesa o não faça nos termos estatutários e
regulamentares;
i) ...
CAPÍTULO VI
[…]
Artigo 30.º
[…]
O órgão máximo da Região é o Conselho Regional, o qual pode assumir a forma de Conselho Regional de
Representantes, nos termos a definir em regulamento.
Artigo 31.º
[…]
O Conselho Regional é composto por:
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a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) dirigentes nomeados;
f) noviços a dirigente;
g) associados investidos pertencentes à IV secção.
Artigo 31.º-A (novo artigo)
Composição do Conselho Regional de Representantes
O Conselho Regional de Representantes é composto por:
a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) 3 dirigentes delegados de cada Núcleo, pertencentes à Junta de Núcleo;
f) 2 representantes de cada Agrupamento, eleitos pelo Conselho de Agrupamento, em lista de 2 elementos efetivos e
2 suplentes, apurados por aplicação do método de Hondt.
Artigo 32.º
Competências do Conselho Regional e do Conselho Regional de Representantes
Compete ao Conselho Regional e ao Conselho Regional de Representantes:
a) eleger a Comissão Eleitoral Regional;
b) eleger os representantes da Região à Conferência Nacional, nos termos do artº 17º, ponto 1, alíneas g) e i);
c) eleger os representantes da Região ao Conselho Nacional nos termos do artº 20º, ponto 1;
d) (eliminada)
e) …
f) …
g) …
h) …
i) …
2. A competência prevista na última alínea do ponto anterior, não pode ser exercida pelo Conselho Regional de
Representantes.

Artigo 33.º
[…]
O órgão executivo regional é a Junta Regional, composta por dirigentes:
1. Membros eleitos:
a) …
b) …
c) …
2. Membro nomeado: Assistente Regional.
3. Às Juntas Regionais compete:
a) Apoiar a ação dos Agrupamentos, principalmente ao nível pedagógico e organizativo, ou acompanhamento dos
Núcleos, quando existirem
b) Aferir as necessidades de formação a nível regional e providenciar formação que colmate essas falhas, em moldes a
definir em regulamento
Artigo 34.º
[…]
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1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho Regional eleger, a título transitório, um dirigente para
Coordenador Regional que, com o Assistente Regional, serão membros da Conferência Nacional e do Conselho
Nacional.
2. ...
3. A missão principal do Coordenador Regional é promover eleições e o seu mandato é de um ano, no máximo, não
sendo passível de renovação.
Artigo 35.º
[…]
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é composto por quatro dirigentes eleitos e um Assistente nomeado pelo
Bispo diocesano e exerce as competências definidas no Regulamento Geral do CNE.
Artigo 36.º
(eliminar)
Artigo 37.º
[…]
1. …
2. …
3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de Núcleo, com composição e competências análogas às do Conselho
Regional, mas não pode reunir no formato de representantes.
4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo, com composição análoga à da Junta Regional e tem como
principal competência apoiar a ação dos Agrupamentos, nomeadamente a nível pedagógico e organizativo.
CAPÍTULO VII
[…]
Artigo 38.º
[…]
1. ...
2. Os Agrupamentos correspondem, em princípio, às paróquias, sem prejuízo da possibilidade de existirem mais de um
Agrupamento numa paróquia, ou de existir um Agrupamento que corresponda a várias paróquias.
3. Podem também existir Agrupamentos vinculados a outras instituições religiosas católicas.
Artigo 39.º
[…]
1. ...
a) …
b) …
c) …
d) …
e) debater e votar o plano de ação e respetivo orçamento;
f) eleger o representante do Agrupamento à Conferência Nacional, nos termos do artigo 17º, ponto 1, alínea h);
g) eleger os representantes do Agrupamento ao Conselho Regional de Representantes, nos termos do artigo 31º-A,
alínea e).
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direção do Agrupamento, composta pelos seguintes dirigentes:
a) Chefe de Agrupamento;
b) Assistente de Agrupamento;
c) Chefe de Agrupamento Adjunto;
d) Secretário de Agrupamento;
e) Tesoureiro de Agrupamento;
f) Chefes de Unidade.
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3. Os cargos da direção de Agrupamento podem ser acumulados pelo mesmo dirigente, exceto os cargos referidos nas
alíneas a), c) e e) do ponto anterior.
4. Compete à Direção de Agrupamento:
a) velar pela boa aplicação do método escutista;
b) programar a ação educativa no âmbito da animação espiritual e da fé;
c) aprovar a constituição de Unidades no Agrupamento;
d) admitir Aspirantes sob proposta do Chefe de Unidade;
e) ratificar as nomeações e exonerações de dirigentes, da competência do Chefe de Agrupamento.
Artigo 40.º
[…]
CAPÍTULO VIII
[…]
Artigo 41.º
[…]
1. …
a) representar a autoridade eclesiástica na Associação, nos respetivos níveis;
b) ...
2. …
3. …
4. …
5. …
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser auxiliado por um(a) religioso(a) ou leigo(a).
CAPÍTULO IX
[…]
Artigo 42.º
[…]
1. Têm capacidade eleitoral ativa - direito de votar:
a) os dirigentes em efetividades de funções;
b) os noviços a dirigente;
c) os associados efetivos, com promessa, da IV Secção. 2. Têm capacidade eleitoral passiva - direito de ser candidato e
de ser eleito:
a) para o exercício de funções em qualquer órgão eletivo do CNE: os dirigentes em efetividade de funções.
b) para ser membro do Conselho Regional de Representantes, do Conselho Nacional e da Conferência Nacional:
• os dirigentes em efetividades de funções;
• os noviços a dirigente;
• os associados efetivos, com promessa, da IV Secção. 3. Os membros dos órgãos a seguir indicados são eleitos por
sufrágio universal, direto e secreto, sendo o caderno eleitoral composto pelos associados efetivos com capacidade
eleitoral ativa do nível respetivo:
a)
Nível Nacional: Mesa da Conferência Nacional e do Conselho Nacional, Junta Central e o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional.
b)
Nível Regional: Mesa dos Conselhos Regionais, Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional
c)
Nível de Núcleo: Mesa do Conselho de Núcleo e Junta de Núcleo
4. (antigo ponto 2.)
5. É permitido o voto por correspondência, tal como o voto através de plataforma digital, quando tecnicamente for
possível, nos termos a definir em regulamento.
6. No caso de nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos validamente expressos, na primeira volta, no sufrágio
universal, direto e secreto, proceder-se-á a uma segunda volta entre as duas candidaturas mais votadas.
7. O processo eleitoral é orientado pela Comissão Eleitoral Nacional, composta por três dirigentes, eleita na
Conferência Nacional.
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Artigo 43.º
Duração e renovação dos Mandatos
1. Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do CNE têm uma duração de três anos
2. Sem prejuízo do ponto anterior, é permitida a renovação de mandatos, com os seguintes limites:
a) Membros dos órgãos nacionais, regionais e de núcleo: 2 mandatos consecutivos;
b) Chefe de Agrupamento: 3 mandatos consecutivos;
3. Sem prejuízo do ponto anterior, não são considerados os mandatos exercidos em órgãos idênticos de regiões,
núcleos ou agrupamentos diferentes.
4. Os mandatos com duração inferior a 1 ano não são contados para efeito do ponto 2.
5. A cooptação não é considerada para efeito da contagem do limite de mandatos previsto no ponto 2.
Artigo 44.º
[…]
1. Os membros da Junta Central, do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto os respetivos Assistentes, os
Chefes Regionais e os Presidentes dos Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais não podem exercer qualquer outro
cargo na Associação.
2. Qualquer vaga na Mesa, na Junta Central ou no Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto quanto ao respetivo
Presidente ou Chefe Nacional, não implica a exoneração do órgão, devendo os seus membros por cooptação designar
o substituto.
3. A cooptação prevista no número anterior não terá lugar quando o número de cooptados exceder metade dos
membros da lista eleita, facto que determinará nova eleição do respetivo órgão.
Artigo 45.º
[…]
1. Todos os dirigentes candidatos a eleições para os órgãos nacionais, regionais e de Núcleo, sujeitos a eleição por
sufrágio universal deverão ter o seu nome previamente homologado pela competente autoridade eclesiástica.
2. O silêncio, pelo prazo fixado em regulamento, após a receção da comunicação, equivale à homologação.
3. Só depois da homologação dos nomes da lista pela autoridade eclesiástica competente é que esta pode ser
aprovada pela Comissão Eleitoral respetiva.
CAPÍTULO X
[…]
Artigo 46.º
[…]

Artigo 47.º
[…]
1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível reunir a Conferência Nacional para deliberar sobre o destino dos
seus bens, estes reverterão em favor da educação cristã de jovens, nos termos que forem determinados pela
Conferência Episcopal.
2. …
CAPÍTULO XI
[…]
Artigo 48.º
[…]
Artigo 49.º
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[…]
Artigo 50.º
[…]
Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação da Conferência Nacional, tomada por maioria de três quartos
dos membros presentes, tendo de ser distribuídas as propostas de alteração com antecedência mínima de sessenta
dias.
Artigo 51.º
[…]
1. A contagem de mandatos consecutivos, para o cumprimento do artº 43º, 2., faz-se desde o início de todos os
mandatos passados e não determina a interrupção dos mandatos atuais em curso, o que se deve manter até à data do
respetivo termo.
2. Aos membros dos órgãos em funções é permitida a renovação, por um mandato adicional, independentemente no
número de mandatos já exercidos à data de entrada em vigor destes Estatutos.

Artigo 52.º
[…]
Os Estatutos e suas alterações aprovados nos termos do artigo 50º, , entram em vigor imediatamente após a sua
homologação pela Conferência Episcopal e o cumprimento dos trâmites legais.»
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Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português

ESTATUTOS

1

CAPÍTULO I
Da Natureza e Fins

CAPÍTULO III
Do Órgão Oficial

Artigo 1.º
Denominação e método

Artigo 7.º
Flor de Lis

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo Católico
Português é uma associação de juventude, sem fins
lucrativos, destinada à formação integral de jovens, com
base no método criado por Baden-Powell e no
voluntariado dos seus membros.

1.

2.

Artigo 2.º
Opção Católica
1.
2.

CAPÍTULO IV
Dos Associados

O CNE afirma-se movimento da Igreja Católica.
O CNE está ciente das responsabilidades que lhe
advêm deste facto, bem como daquelas que o Povo de
Deus e os seus Pastores têm para com a associação.

Artigo 8.º
Condição de Associado
1.

Artigo3.º
Fins
O CNE pretende contribuir para a formação de cidadãos
capazes de tomarem uma posição construtiva na
sociedade, aptos a participarem na constante
transformação do mundo à luz do Evangelho, segundo a
doutrina católica.

2.
3.

1.
O CNE não se identifica com qualquer ideologia partidária
nem com o poder constituído.
Artigo 5.º
Escutismo Mundial

2.

2.

O CNE integra-se na Organização Mundial do
Movimento Escutista, com expressa aceitação da sua
Constituição Mundial.
O CNE é membro da Conferência Internacional
Católica do Escutismo.

3.

Para a admissão à promessa escutista é condição
necessária estar-se na disposição de cumprir
fielmente, segundo o grau de maturidade próprio da
idade respetiva, os Estatutos e Regulamentos do CNE.
Para a promessa de dirigentes é ainda necessário ter
bom comportamento moral e cívico e que o adulto se
adeque ao perfil de dirigente estabelecido pelo CNE.
Os dirigentes do CNE professam e praticam a fé
católica.
Artigo 10.º
Associados Menores

CAPÍTULO II
Da Sede

É indispensável a autorização, por escrito, dos pais ou
representantes legais, para a admissão de associados
menores.

Artigo 6.º
Sede e Delegações
1.
2.

São associados do CNE, genericamente designados
“Escutas” ou “Escuteiros”, todos os indivíduos que
tenham feito a promessa escutista, em termos a
definir em regulamento.
Os aspirantes são admitidos com os direitos e deveres
a definir em regulamento.
A associação aceita a colaboração de outras pessoas
ou entidades, em termos a definir em regulamento.
Artigo 9.º
Requisitos para a Promessa

Artigo 4.º
Isenção política e partidária

1.

O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se
publicam obrigatoriamente todos os atos de carácter
vinculativo para a associação.
A Flor de Lis pode assumir a versão digital, devendo,
neste caso, disponibilizar uma versão com o mesmo
formato da versão impressa.

Artigo 11.º
Secções e Categorias

A sede do CNE é em Lisboa, na Rua D. Luís I, 34.
As Juntas Regionais consideram-se, para todos os
efeitos jurídicos civis, delegações da Junta Central.

Para a consecução dos fins educativos do CNE, os
associados repartem-se, quanto à idade, desenvolvimento
e função, em categorias e 4 secções: I secção, II secção, III
secção e IV secção definidas em regulamento.

2

Artigo 12.º
Cessação da qualidade de Associado

3.

A qualidade de associado cessa quando:
a) se apresentar, por escrito, o pedido de demissão;
b) se retirar da prática regular das atividades escutistas
sem justificação;
c) se atingir o limite de idade fixado em regulamento,
sem que exerça a função de dirigente;
d) se for atingido por sanção disciplinar que implique tal
consequência.

4.

CAPÍTULO V
Dos Corpos Gerentes

1.

Subsecção I
Da Conferência Nacional
Artigo 17.º
Composição

Secção I
Da Organização Territorial
Artigo 13.º
Níveis
1.

2.

Em caso de impedimento, o Presidente é substituído
pelo Vice-Presidente; na falta de designação, o
Conselho elege um Presidente para a sessão.
Os membros eleitos da Mesa não podem exercer
outro cargo de nível nacional no CNE.

O CNE está organizado em quatro níveis:
a) nível nacional;
b) nível regional;
c) nível de núcleo;
d) nível local (Agrupamento).
Em casos excecionais, a definir em regulamento, a
Junta Central poderá autorizar a abertura de
Agrupamentos noutros países.
Artigo 14.º
Finanças, Administração e Património

Cada nível da Associação é financeiramente autónomo e
responsável pela sua administração, bem como pela
gestão do património do CNE à sua guarda, em moldes a
definir em regulamento e no respeito pela legislação
vigente.

2.

3.
Secção II
Da Conferência Nacional e do Conselho Nacional
4.
Artigo 15.º
Órgão Máximo do CNE

A Conferência Nacional (”Conferência”) é composta
por:
a) os membros da Mesa;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;
d) os membros da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 5 delegados de cada Região, pertencentes à Junta
Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta
de Núcleo;
g) 3 dirigentes representantes de cada Região,
eleitos pelo Conselho Regional, em listas, com 3
efetivos e 3 suplentes;
h) 1 dirigente representante por cada Agrupamento,
eleito em listas pelo Conselho de Agrupamento,
com 1 efetivo e 2 suplentes;
i) 1 associado efetivo com Promessa da IV Secção,
noviço a dirigente ou dirigente com idade máxima
de 25 anos, por cada 4 agrupamentos,
arredondado por excesso, eleito no Conselho
Regional, em listas compostas pelo número total
de efetivos e 50% de suplentes.
Os membros eleitos referidos no ponto anterior,
alíneas g), h) e i) são apurados por aplicação do
método de Hondt.
Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa
pode, no respeito pelo regimento e normas em vigor,
apresentar propostas à Conferência Nacional.
Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada
Conferência,
um
determinado
número
de
observadores.

O órgão máximo do CNE é a Conferência Nacional e, entre
Conferências, o Conselho Nacional.

Artigo 18.º
Competências

Artigo 16.º
Mesa da Conferência Nacional e do Conselho Nacional
(Mesa)

À Conferência Nacional compete:
a) votar o texto ou qualquer alteração dos Estatutos;
b) eleger a Comissão Eleitoral Nacional;
c) demitir a Mesa, a Junta Central ou o Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional, em caso de
manifesta inobservância dos Estatutos e
Regulamentos do CNE, por maioria de três
quartos dos votos dos membros presentes;

1.
2.

Compete à Mesa convocar e orientar os trabalhos da
Conferência Nacional e do Conselho Nacional.
A Mesa é composta por um Presidente, o Assistente
Nacional, um Vice-Presidente e dois Secretários.
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d) deliberar sobre todas as matérias da competência
do Conselho Nacional;
e) apreciar planos estratégicos de desenvolvimento
de médio e longo prazo para o CNE e para as suas
parcerias.
f) deliberar sobre a extinção do CNE;
g) deliberar sobre o destino dos bens, em caso de
extinção do CNE.

4.

Artigo 21.º
Competências
Ao Conselho Nacional compete:
a) aprovar e alterar os Regulamentos;
b) debater e aprovar o plano de ação e orçamento
anuais dos órgãos e serviços do nível nacional;
c) debater e aprovar o relatório e contas;
d) decidir sobre a aquisição e alienação a qualquer
título de bens imóveis sujeitos a registo, podendo
delegar essa competência noutros órgãos do CNE;
e) deliberar sobre matérias não compreendidas nas
competências dos outros órgãos da associação;

Artigo 19.º
Periodicidade
A Conferência Nacional reúne obrigatoriamente de três em
três anos e, extraordinariamente, sempre que a Mesa o
decida ou lhe for requerida a sua convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) pelo Conselho Nacional;
d) por um quinto mais uma das Juntas Regionais, ou
e) por um quinto mais um dos membros da
Conferência Nacional.

Artigo 22.º
Periodicidade
O Conselho Nacional reúne ordinariamente uma vez por
ano, exceto naqueles em que se realiza a Conferência, e
extraordinariamente, todas as vezes que a Mesa decida
ou lhe for requerida a sua convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) por um quinto mais uma das Juntas Regionais;
d) por um quinto mais um dos membros do
Conselho Nacional.

Subsecção II
Do Conselho Nacional
Artigo 20.º
Composição
1.

2.

3.

Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada
Conselho Nacional, um determinado número de
observadores.

O Conselho Nacional tem a seguinte composição:
a) os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 3 delegados de cada Região, pertencentes à Junta
Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta
de Núcleo;
g) um associado efetivo com Promessa da IV Secção,
noviço a dirigente ou dirigente, representante por
cada 10 Agrupamentos, com arredondamento por
excesso, segundo o último censo, eleito
anualmente em Conselho Regional, por aplicação
do método de Hondt.
Para efeitos de alínea anterior, cada lista:
a) tem um total de efetivos correspondente ao
número de representantes e 50% de suplentes;
b) integra, pelo menos um terço de jovens
conselheiros (associado efetivo com Promessa da
IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente com
idade máxima de 25 anos);
c) só pode ter até dois elementos seguidos de cada
um dos grupos (de jovens conselheiros ou de
outros conselheiros).
Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa
pode, no respeito pelo regimento e normas em vigor,
apresentar propostas ao Conselho Nacional.

Secção III
Do Conselho das Regiões
Artigo 23.º
Composição e Competências
1.

2.
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O Conselho das Regiões é um órgão consultivo da
Junta Central e tem a seguinte composição:
a) os membros da Junta Central;
b) o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais;
c) o Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional
e) os Chefes Regionais.
Compete ao Conselho das regiões:
a) dar parecer sobre estratégias a adotar;
b) aconselhar a Junta Central sobre projetos e
iniciativas a incluir nos Planos da Junta Central;
c) aconselhar a Junta Central sobre investimentos
plurianuais;
d) dar parecer sobre as propostas da Junta Central;
e) dar parecer sobre outras matérias que a Junta
Central entenda consultar o Conselho das
Regiões.
3. O Conselho das Regiões é convocado pelo Chefe
Nacional.

Secção IV
Da Junta Central

c)

dar parecer sobre o relatório e contas ao
Conselho Nacional;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito
estatutário e regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
f) exercer o poder jurisdicional como último órgão
de recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar a Conferência Nacional e o Conselho
Nacional quando a Mesa o não faça nos termos
estatutários e regulamentares;
i) cumprir as demais atribuições constantes da lei.

Artigo 24.º
Composição
O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central,
composta por dirigentes, sendo a distribuição de pelouros
feita internamente:
1. Membros eleitos
a) Chefe Nacional;
b) Chefe Nacional Adjunto;
c) Secretário Internacional;
d) três ou cinco Secretários Nacionais.
2. Membro nomeado: Assistente Nacional.

CAPÍTULO VI
Das Regiões

Artigo 25.º
Competências

Artigo 28.º
Áreas

No exercício das suas funções executivas, compete à Junta
Central, nomeadamente:
a) assegurar a representação da associação;
b) coordenar e dinamizar a prossecução dos
objetivos da associação;
c) desenvolver o espírito da fraternidade mundial do
Escutismo;
d) promover as ações necessárias à correta aplicação
do método escutista;
e) assegurar o funcionamento dos Serviços Centrais
e implementar a eficiência organizativa;
f) administrar o património do nível nacional do CNE
e dinamizar a independência económica da
associação;
g) representar a associação em Juízo e fora dele.

Para melhor se atingirem os fins do CNE, considera-se o
território português dividido em Regiões, com limites, em
princípio, correspondentes às dioceses.

Artigo 29.º
Autonomia das Regiões dos Açores e da Madeira
As Regiões dos Açores e da Madeira gozam de autonomia,
no respeito integral dos Estatutos e Regulamentos do CNE.
Artigo 30.º
Órgão Máximo Regional
O órgão máximo da Região é o Conselho Regional, o qual
pode assumir a forma de Conselho Regional de
Representantes, nos termos a definir em regulamento.

Artigo 26.º
Departamentos e Serviços

Artigo 31.º
Composição do Conselho Regional

A Junta Central cria e extingue os departamentos e
serviços que entenda necessários para a auxiliarem no
exercício das suas funções, assim como nomeia e exonera
os respetivos titulares.

O Conselho Regional é composto por:
a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) dirigentes nomeados;
f) noviços a dirigente;
g) associados investidos pertencentes à IV secção.

Secção V
Do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Artigo 27.º
Composição e Competências
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é composto por
seis dirigentes eleitos e um Assistente nomeado pela
Conferência Episcopal Portuguesa, competindo-lhe,
nomeadamente:
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e
Regulamentos do CNE;
b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão
financeira da Junta Central;

Artigo 31.º-A (novo artigo)
Composição do Conselho Regional de Representantes
O Conselho Regional de Representantes é composto por:
a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
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c)

membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) 3 dirigentes delegados de cada Núcleo,
pertencentes à Junta de Núcleo;
f) 2 representantes de cada Agrupamento, eleitos
pelo Conselho de Agrupamento, em lista de 2
elementos efetivos e 2 suplentes, apurados por
aplicação do método de Hondt.

Artigo 34.º
Coordenador Regional
1.

2.

Artigo 32.º
Competências do Conselho Regional e do Conselho
Regional de Representantes
1.

2.

3.

Compete ao Conselho Regional e ao Conselho
Regional de Representantes:
a) eleger a Comissão Eleitoral Regional;
b) eleger os representantes da Região à Conferência
Nacional, nos termos do artº 17º, ponto 1, alíneas
g) e i);
c) eleger os representantes da Região ao Conselho
Nacional nos termos do artº 20º, ponto 1 g);
d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral
Regional;
e) debater e aprovar o plano de ação e orçamento
anuais dos órgãos e serviços do nível regional;
f) debater e aprovar o relatório e contas;
g) elaborar regulamentos internos da Região;
h) votar propostas para serem apresentadas para
aprovação superior;
i) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta
Regional ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional, em caso de manifesta inobservância dos
Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria de
três quartos dos votos dos membros presentes.
A competência prevista na última alínea do ponto
anterior, não pode ser exercida pelo Conselho
Regional de Representantes.

Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho
Regional eleger, a título transitório, um dirigente para
Coordenador Regional que, com o Assistente Regional,
serão membros da Conferência Nacional e do
Conselho Nacional.
O Coordenador Regional e o Assistente Regional
exercem as competências da Junta Regional.
A missão principal do Coordenador Regional é
promover eleições e o seu mandato é de um ano, no
máximo, não sendo passível de renovação.
Artigo 35.º
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é composto por
quatro dirigentes eleitos e um Assistente nomeado pelo
Bispo diocesano e exerce as competências definidas no
Regulamento Geral do CNE.
Artigo 37.º
Dos Núcleos
1.
2.
3.

4.

O Núcleo tem por objetivo a coordenação do
Escutismo da sua área territorial,
A área territorial do Núcleo é parte de uma única
Região.
O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de Núcleo,
com composição e competências análogas às do
Conselho Regional, mas não pode reunir no formato
de representantes.
A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo, com
composição análoga à da Junta Regional e tendo como
principal competência apoiar a ação dos
Agrupamentos, nomeadamente a nível pedagógico e
organizativo.
CAPÍTULO VII
Dos Agrupamentos

Artigo 33.º
Órgão Executivo Regional

Artigo 38.º
Estrutura Local

O órgão executivo regional é a Junta Regional, composta
por dirigentes:
1. Membros eleitos:
a) Chefe Regional;
b) Chefe Regional Adjunto;
c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.
2. Membro nomeado: Assistente Regional.
3. Às Juntas Regionais compete:
a) Apoiar a ação dos Agrupamentos, principalmente
ao nível pedagógico e organizativo, ou
acompanhamento dos Núcleos, quando existirem
b) Aferir as necessidades de formação a nível
regional e providenciar formação que colmate
essas falhas, em moldes a definir em regulamento

1.

2.

3.
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A estrutura básica do CNE é o Agrupamento, o qual
engloba as secções e categorias de acordo com o
artigo 11.º.
Os Agrupamentos correspondem, em princípio, às
paróquias, sem prejuízo da possibilidade de existirem
mais de um Agrupamento numa paróquia, ou de
existir um Agrupamento que corresponda a várias
paróquias.
Podem também existir Agrupamentos vinculados a
outras instituições religiosas católicas.

Artigo 39.º
Órgãos
1.

2.

3.

4.

CAPÍTULO VIII
Da Assistência Religiosa

O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de
Agrupamento, no qual têm assento com voto
deliberativo todos os que o têm no Conselho Regional,
competindo-lhe, nomeadamente:
a) eleger o Chefe de Agrupamento;
b) debater e votar as ações comuns a todo o
Agrupamento;
c) debater e votar o relatório e contas;
d) elaborar regulamentos internos;
e) debater e votar o plano de ação e respetivo
orçamento;
f) eleger o representante do Agrupamento à
Conferência Nacional, nos termos do artigo 17º,
ponto 1, alínea h);
g) eleger os representantes do Agrupamento ao
Conselho Regional de Representantes, nos termos
do artigo 31º-A, alínea e).
O órgão executivo do Agrupamento é a Direção do
Agrupamento, composta pelos seguintes dirigentes:
a) Chefe de Agrupamento;
b) Assistente de Agrupamento;
c) Chefe de Agrupamento Adjunto;
d) Secretário de Agrupamento;
e) Tesoureiro de Agrupamento;
f) Chefes de Unidade.
Os cargos da direção de Agrupamento podem ser
acumulados pelo mesmo dirigente, exceto os cargos
referidos nas alíneas a), c) e e) do ponto anterior.
Compete à Direção de Agrupamento:
a) velar pela boa aplicação do método escutista;
b) programar a ação educativa no âmbito da
animação espiritual e da fé;
c) aprovar a constituição de Unidades no
Agrupamento;
d) admitir Aspirantes sob proposta do Chefe de
Unidade;
e) ratificar as nomeações e exonerações de
dirigentes, da competência do Chefe de
Agrupamento.

Artigo 41.º
Assistentes
1.

2.
3.
4.
5.

6.

CAPÍTULO IX
Das Eleições
Artigo 42.º
Processo Eleitoral
1.

2.

Artigo 40.º
Conselho de Pais
1.

2.

3.

De acordo com a natureza da associação, há a todos
os níveis assistentes eclesiásticos, com a categoria de
dirigentes, aos quais compete:
a) representar a autoridade eclesiástica na
associação, nos respetivos níveis;
b) animar a comunidade Escuta no sentido de ela ser
espaço eclesial de evangelização e vivência da Fé.
O Assistente Nacional é nomeado pela Conferência
Episcopal, ouvido o movimento.
O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da
respetiva diocese, ouvido o movimento.
O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da
diocese em que está integrado, ouvido o movimento.
O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o
pároco, exceto nos casos em que o Bispo diocesano
nomeie outro assistente, sacerdote ou diácono.
Na formação religiosa o assistente poderá ser
auxiliado por um(a) religioso(a) ou leigo(a).

Dado
que
a
tarefa
educativa
compete
fundamentalmente à família, cada Agrupamento tem
um Conselho de Pais, constituído por todos os
encarregados de educação dos associados menores,
funcionando como órgão consultivo.
O Conselho de Pais é presidido pelo Chefe de
Agrupamento ou por outro dirigente por ele
designado.
O Conselho de Pais pode eleger uma Comissão
Permanente de Pais para colaborar com a Direção de
Agrupamento, quando esta o solicitar.

3.
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Têm capacidade eleitoral ativa - direito de votar:
a) os dirigentes em efetividades de funções;
b) os noviços a dirigente;
c) os associados efetivos, com promessa, da IV
Secção.
Têm capacidade eleitoral passiva - direito de ser
candidato e de ser eleito:
a) para o exercício de funções em qualquer órgão
do CNE: os dirigentes em efetividade de funções.
b) para ser membro do Conselho Regional de
Representantes, do Conselho Nacional e da
Conferência Nacional:
i) os dirigentes em efetividades de funções;
ii) os noviços a dirigente;
iii) os associados efetivos, com promessa, da IV
Secção.
Os membros dos órgãos a seguir indicados são eleitos
por sufrágio universal, direto e secreto, sendo o
caderno eleitoral composto pelos associados efetivos
com capacidade eleitoral ativa do nível respetivo:
a) Nível Nacional: Mesa da Conferência Nacional e
do Conselho Nacional, Junta Central e o Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional;
b) Nível Regional: Mesa dos Conselhos Regionais,
Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;

c)
4.

5.

6.

7.

Nível de Núcleo: Mesa do Conselho de Núcleo e
Junta de Núcleo.
As eleições são realizadas em Mesas de Voto em todas
as Regiões e em todos os Núcleos, podendo existir
Mesas de Voto também nos Agrupamentos.
É permitido o voto por correspondência, tal como o
voto através de plataforma digital, quando
tecnicamente for possível, nos termos a definir em
regulamento.
No caso de nenhuma lista obter a maioria absoluta
dos votos validamente expressos, na primeira volta,
no sufrágio universal, direto e secreto, proceder-se-á a
uma segunda volta entre as duas candidaturas mais
votadas.
O processo eleitoral é orientado pela Comissão
Eleitoral Nacional, composta por três dirigentes, eleita
na Conferência Nacional.

1.

2.
3.

CAPÍTULO X
Do Património
Artigo 46.º
Composição
O património do CNE é composto por:
a) os bens imóveis e móveis adquiridos, por
qualquer título, pelo CNE;
b) os bens administrados por órgãos de qualquer
nível da associação;
c) as contribuições dos associados;
d) o órgão oficial FLOR DE LIS;
e) a Editorial FLOR DE LIS;
f) o Depósito de Material e Fardamento;
g) os subsídios e doações;
h) os rendimentos que puder obter por meios
consentâneos com o ideal da associação.

Artigo 43.º
Duração e renovação dos Mandatos
1.
2.

3.

4.
5.

Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do
CNE têm uma duração de três anos
Sem prejuízo do ponto anterior, é permitida a
renovação de mandatos, com os seguintes limites:
a) Membros dos órgãos nacionais, regionais e de
núcleo: 2 mandatos consecutivos;
b) Chefe de Agrupamento: 3 mandatos consecutivos;
Sem prejuízo do ponto anterior, não são considerados
os mandatos exercidos em órgãos idênticos de
regiões, núcleos ou agrupamentos diferentes.
Os mandatos com duração inferior a 1 ano não são
contados para efeito do ponto 2.
A cooptação não é considerada para efeito da
contagem do limite de mandatos previsto no ponto 2.

Artigo 47.º
Extinção
1.

Artigo 44.º
Compatibilidade e Cooptação
2.
1.

2.

3.

Todos os dirigentes candidatos a eleições para os
órgãos nacionais, regionais e de Núcleo, sujeitos a
eleição por sufrágio universal deverão ter o seu nome
previamente
homologado
pela
competente
autoridade eclesiástica.
O silêncio pelo prazo fixado em regulamento após a
receção da comunicação, equivale à homologação.
Só depois da homologação dos nomes da lista pela
autoridade eclesiástica competente é que esta pode
ser aprovada pela Comissão Eleitoral respetiva.

Os membros da Junta Central, do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, exceto os respetivos
Assistentes, os Chefes Regionais e os Presidentes dos
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais não podem
exercer qualquer outro cargo na Associação.
Qualquer vaga na Mesa, na Junta Central ou no
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto quanto
ao respetivo Presidente ou Chefe Nacional, não
implica a exoneração do órgão, devendo os seus
membros por cooptação designar o substituto.
A cooptação prevista no número anterior não terá
lugar quando o número de cooptados exceder metade
dos membros da lista eleita, facto que determinará
nova eleição do respetivo órgão.

No caso de extinção do CNE, sem que seja possível
reunir a Conferência Nacional para deliberar sobre o
destino dos seus bens, estes reverterão em favor da
educação cristã de jovens, nos termos que forem
determinados pela Conferência Episcopal.
Em caso de extinção de Agrupamento, Núcleo ou
Região, o destino dos bens é decidido pelo órgão
deliberativo do nível imediatamente superior.

CAPÍTULO XI
Disposições Finais
Artigo 48.º
Normas Supletivas
Na falta de norma expressa quanto à estrutura,
competência e eleição dos órgãos ou cargos eletivos,
aplica-se sucessiva e analogicamente o disposto para o
nível imediatamente superior.

Artigo 45.º
Homologação
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Artigo 49.º
Revogação
Estes Estatutos revogam expressamente os anteriores.
Artigo 50.º
Alteração Estatutária
Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação
da Conferência Nacional, tomada por maioria de três
quartos dos membros presentes, tendo de ser distribuídas
as propostas de alteração com antecedência mínima de
sessenta dias.
Artigo 51.º
Norma transitória
1.

2.

A contagem de mandatos consecutivos, para o
cumprimento do artº 43º, 2., faz-se desde o início de
todos os mandatos passados e não determina a
interrupção dos mandatos atuais em curso, o que se
deve manter até à data do respetivo termo.
Aos membros dos órgãos em funções é permitida a
renovação,
por
um
mandato
adicional,
independentemente no número de mandatos já
exercidos à data de entrada em vigor destes Estatutos.

Artigo 52.º
Entrada em vigor
Os Estatutos e suas alterações aprovados nos termos do
artigo 50º, entram em vigor imediatamente após a sua
homologação pela Conferência Episcopal e o cumprimento
dos trâmites legais.
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Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)
Capítulo

Artº

Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Explicação / objetivo

Denominação e método
1º

I - Da Natureza e Fins

2º

O Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo
Católico Português é uma associação de juventude,
sem fins lucrativos, destinada à formação integral de
jovens, com base no método criado por BadenPowell e no voluntariado dos seus membros.

Igual

Opção Católica

Opção Católica

1. O CNE afirma-se movimento da Igreja Católica.

1. O CNE afirma-se movimento da Igreja Católica.

2. O CNE está ciente das responsabilidades que lhe
advêm deste facto, bem como daquelas que a
Hierarquia e o restante Povo de Deus têm para com
a associação.

2. O CNE está ciente das responsabilidades que lhe
advêm deste facto, bem como daquelas que o Povo
de Deus e os seus Pastores têm para com a
associação.

 Colocar em maior relevância a responsabilidade e
a confiança que a comunidade como um todo, e a
hierarquia da Igreja, em particular, depositam no
CNE (nesta ordem).

Fins
3º

O CNE pretende contribuir para a formação de
cidadãos capazes de tomarem uma posição
construtiva na sociedade, aptos a participarem na
constante transformação do mundo à luz do
Evangelho, segundo a doutrina católica.

Igual

Isenção política e partidária
4º

5º

Igual

O CNE não se identifica com qualquer ideologia
partidária nem com o poder constituído.
Escutismo Mundial

Escutismo Mundial

O CNE integra-se na Organização Mundial do
Movimento Escutista, com expressa aceitação da sua
Constituição Mundial.

1. O CNE integra-se na Organização Mundial do
Movimento Escutista, com expressa aceitação da sua
Constituição Mundial.

 Incluir uma referência clara à nossa pertença
fundadora na Conferência Internacional Católica
do Escutismo, dada a especial relevância que este
organismo tem para o CNE.

III – Do Órgão Oficial

II – Da Sede

2. O CNE é membro da Conferência Internacional
Católica do Escutismo.
Sede e Delegações
6º

1. A sede do CNE é em Lisboa, na Rua D. Luís I, 34.

Igual

2. As Juntas Regionais consideram-se, para todos os
efeitos jurídicos civis, delegações da Junta Central.
Flor de Lis

Flor de Lis

O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se
publicam obrigatoriamente todos os atos de carácter
vinculativo para a associação.

1. O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se
publicam obrigatoriamente todos os atos de carácter
vinculativo para a associação
2. A Flor de Lis pode assumir a versão digital,
devendo, neste caso, disponibilizar uma versão com
o mesmo formato da versão impressa.

7º

8º

Condição de associado

Condição de associado

1. São associados do CNE todos os indivíduos
maiores de seis anos que tenham feito a promessa
escutista.

1. São associados do CNE, genericamente designados
“Escutas” ou “Escuteiros”, todos os indivíduos que
tenham feito a promessa escutista, em termos a
definir em regulamento.

2. A associação aceita a colaboração de outras
pessoas ou entidades, em termos a definir em
regulamento.

2. Os aspirantes são admitidos com os direitos e deveres a definir em regulamento.
3. A associação aceita a colaboração de outras
pessoas ou entidades, em termos a definir em
regulamento.

9º

Requisitos para a promessa

Requisitos para a promessa

1. Para a admissão à promessa escutista é condição
necessária estar-se na disposição de cumprir
fielmente, segundo o grau de maturidade próprio da
idade respetiva, os Estatutos e Regulamentos do CNE

1. Para a admissão à promessa escutista é condição
necessária estar-se na disposição de cumprir
fielmente, segundo o grau de maturidade próprio da
idade respetiva, os Estatutos e Regulamentos do
CNE.

2. Para a promessa de dirigentes é ainda necessário
ter bom comportamento moral e cívico.
3. Os dirigentes do CNE professam e praticam a
religião católica.

 Assegurar a possibilidade de passar a haver uma
versão não impressa, para aqueles que o
desejarem, reduzindo o custo,
 Assegurar a continuidade da existência da versão
em papel (mantendo a Lis como a mais antiga
publicação mensal em formato revista),
 Garantir que a edição da versão digital continua a
assegurar que os assinantes podem descarregar
uma versão com formato igual à versão
impressa, e
 Dispensar a publicação dos atos oficiais e
documentos similares em papel.
 Designar, de forma genérica, os nossos
associados, conferindo um cunho mais próprio à
terminologia jurídica que caracteriza os membros
da nossa associação.
 Retiramos a referência à idade mínima para a
Promessa, que consideramos ser matéria
regulamentar (e não estatutária).
 A previsão, nos Estatutos, dos aspirantes, abre a
possibilidade de definição, em sede
regulamentar, em termos de direitos e deveres,
idades (incluindo a possibilidade de admissão de
crianças com um pouco menos de seis anos), e
aspetos administrativos, como é o caso dos
seguros, entre outros.
 Nos requisitos para a Promessa dos Dirigentes,
passa a constar o perfil entretanto desenvolvido,
na Política de Adultos, para os candidatos a
Dirigentes e para os Dirigentes.

2. Para a promessa de dirigentes é ainda necessário
ter bom comportamento moral e cívico e que o
adulto se adeque ao perfil de dirigente estabelecido
pelo CNE.
3. Os dirigentes do CNE professam e praticam a fé
católica.

IV – Dos Associados

Associados Menores

10º

É indispensável a autorização, por escrito, dos pais
ou representantes legais, para a admissão de
associados menores.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

Igual

1 de 12

Capítulo

Artº

Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Secções e Categorias

Secções e Categorias

Para a consecução dos fins educativos do CNE, os
associados
repartem-se,
quanto
à
idade,
desenvolvimento e função, em diferentes secções e
categorias definidas em regulamento.

Para a consecução dos fins educativos do CNE, os
associados
repartem-se,
quanto
à
idade,
desenvolvimento e função, em categorias e 4
secções: I secção, II secção, III secção e IV secção
definidas em regulamento

11º

Explicação / objetivo
 Especificou-se, em sede estatutária, as quatro
secções, consagrando a proteção que os
Estatutos conferem à definição dos membros dos
diferentes Conselhos e da Conferência Nacional,
bem como a capacidade eleitoral ativa, a futuras
alterações eventuais, as quais passarão a carecer
da adequada revisão estatutária para lhes
conferir eficácia.
Se definir “última secção”, uma mera alteração
regulamentar, que, por exemplo, consagrasse
uma quinta secção, ou extinguisse a IV, retiraria
aos Caminheiros a capacidade de voto e de
representação nos órgãos deliberativos, ou dá-laia aos Pioneiros, respetivamente.

Cessação da qualidade de Associado
A qualidade de associado cessa quando:
a) se apresentar, por escrito, o pedido de demissão;
12º

b) se retirar da prática regular das atividades
escutistas sem justificação;

Igual

c) se atingir o limite de idade fixado em regulamento, sem que exerça a função de dirigente;
d) se for atingido por sanção disciplinar que implique
tal consequência.
Secção I - Da Organização Territorial
13º

Níveis

Níveis

O CNE está organizado em quatro níveis:

1. O CNE está organizado em quatro níveis:

a) nível nacional;

a) nível nacional;

b) nível regional;

b) nível regional;

c) nível de núcleo;

c) nível de núcleo;

d) nível local (Agrupamento).

d) nível local (Agrupamento).

 Consagrar a realidade que já existe, sendo que a
formulação atual não prevê (as regiões
correspondem em princípio a dioceses, os
núcleos pertencem a uma só região, …)
 Estes agrupamentos dependem diretamente da
Junta Central

2. Em casos excecionais, a definir em regulamento, a
Junta Central poderá autorizar a abertura de
Agrupamentos noutros países.
14º

V – Dos Corpos Gerentes

15º

Finanças e Administração

Finanças Administração e Património

Cada nível do CNE é financeiramente autónomo e
responsável pela sua administração.

Cada nível da Associação é financeiramente
autónomo e responsável pela sua administração,
bem como pela gestão do património do CNE à sua
guarda, em moldes a definir em regulamento e no
respeito pela legislação vigente.

Secção II - Dos Conselhos Nacionais

Secção II – Da Conferência Nacional e do Conselho
Nacional

Órgão Máximo do CNE

O órgão máximo do CNE é a Conferência Nacional e,
entre Conferências, o Conselho Nacional.

O órgão máximo do CNE é o Conselho Nacional.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

 A autonomia financeira, bem como a
administração e gestão do património do CNE à
guarda de uma determinada estrutura
(Agrupamento, Junta de Núcleo ou Junta
Regional), sofre uma ligeira atualização, para ser
clara a inserção da gestão do património.
 Evita-se, mais abaixo, repetir este ponto nos
diferentes órgãos executivos de cada nível

 Diminuir as inerências, dando mais
preponderância à nossa estrutura básica, os
Agrupamentos. O desenho da composição destes
órgãos garante que os membros dos dois órgãos
são maioritariamente representantes dos
agrupamentos
 Reduzir a distorção na representação relativa
entre inerências e as bases, dado o elevado nível
de ausência registado, historicamente, nos
membros que não participam por inerência dos
seus cargos
 Aumentar a participação nos órgãos
deliberativos nacionais, através da definição de
uma composição que motive um maior sentido
de responsabilidade, consciencialização e
interesse em participar (cada Agrupamento passa
a ter um representante, sendo a sua eleição da
responsabilidade do Conselho de Agrupamento)
 Conferir condições de maior operacionalidade
aos órgãos deliberativos
 Fomentar o rejuvenescimento dos participantes,
através da criação de um contingente autónomo
para a Conferência Nacional, de 25% de
participantes com menos de 26 anos, bem como
uma quota de um terço para a sua participação
no Conselho Nacional
 Conservar o equilíbrio geracional dos
conferencistas / conselheiros, atribuindo uma
quota de um terço para conselheiros com mais
de 25 anos
 Introduzir a possibilidade de participação de
Caminheiros e Companheiros na Conferência e
no Conselho Nacional, reforçando o
envolvimento dos jovens e aproximando a
participação dos Caminheiros, já existente nos
órgãos deliberativos dos níveis local, núcleo e
regional, para o nível nacional
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Capítulo

Artº

Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Explicação / objetivo
 Introduzir a possibilidade de participação de
noviços a dirigentes, harmonizando a sua
participação com a introdução da possibilidade
de participação dos Caminheiros
 Nivelar por igual a participação dos delegados
nomeados pelas Juntas Regionais e de Núcleo
 Possibilitar a participação de um número
reduzido de dirigentes, por eleição, que não
estejam habilitados a representar agrupamentos
 Introduzir observadores, que potencie um maior
número de interessados, mesmo não eleitos, a
poder tomar parte nos trabalhos

16º

Mesa dos Conselhos Nacionais
1. Compete à Mesa dos Conselhos Nacionais
convocar e orientar os trabalhos dos Conselhos
Nacionais.

Mesa da Conferência Nacional e do Conselho
Nacional
1. Compete à Mesa convocar e orientar os trabalhos
da Conferência Nacional e do Conselho Nacional.

2. A Mesa dos Conselhos Nacionais é composta por
um Presidente, o Assistente Nacional, dois VicePresidentes e três Secretários.

2. A Mesa é composta por um Presidente, o
Assistente Nacional, um Vice-Presidente e dois
Secretários.

3. Em caso de impedimento, o Presidente designa
um dos Vice-Presidentes para o substituir; na falta de
designação, o Conselho elege um Presidente para a
sessão.

3. Em caso de impedimento, o Presidente é
substituído pelo Vice-Presidente; na falta de
designação, o Conselho elege um Presidente para a
sessão.

4. Os membros eleitos da Mesa dos Conselhos
Nacionais não podem exercer outro cargo de nível
nacional no CNE

4. Os membros eleitos da Mesa não podem exercer
outro cargo de nível nacional no CNE.

Subsecção I - Do Conselho Nacional Plenário

Subsecção I – Da Conferência Nacional

Composição

Composição

O Conselho Nacional Plenário (CNP) é composto por
todos os dirigentes oficialmente nomeados e em
efetividade de funções.

1. A Conferência Nacional (Conferência) é composta
por:

 Total de pessoas (sem contar com observadores):
cerca de 1.500:

Agrupamentos: 86%

Jovens: pelo menos 17%

1. e) e f):

a) os membros da Mesa;

 Reduzir as inerências
 Nivelar todas as regiões e núcleos por igual

b) os membros da Junta Central;

1. g)

c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;

 Permite acesso a dirigentes que não estão nos
Agrupamentos

d) os membros da Comissão Eleitoral Nacional;

1. h)

e) 5 delegados de cada Região, pertencentes à Junta
Regional;

 Preponderância aos Agrupamentos, a estrutura
básica do CNE
 Aumentar a participação, com um maior sentido
de responsabilização do nível local
 Eleito, para que seja um dirigente escolhido, e
não uma inerência
 Não é passível de substituição por outro
agrupamento / nível

f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta de
Núcleo
g) 3 dirigentes representantes de cada Região,
eleitos pelo Conselho Regional, em listas, com 3
efetivos e 3 suplentes
h) 1 dirigente representante por cada Agrupamento,
eleito em listas pelo Conselho de Agrupamento, com
1 efetivos e 2 suplentes;

17º

 Diminuir a dimensão da Mesa
 Caso necessário, poderão ser nomeados
escrutinadores de entre os membros

i) 1 associado efetivo com Promessa da IV Secção,
noviço a dirigente ou dirigente com idade máxima de
25 anos, por cada 4 agrupamentos, arredondado por
excesso, eleito no Conselho Regional, em listas
compostas pelo número total de efetivos e 50% de
suplentes.
2. Os membros eleitos referidos no ponto anterior,
alíneas g), h) e i) são apurados por aplicação do
método de Hondt.
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa
pode, no respeito pelo regimento e normas em
vigor, apresentar propostas à Conferência Nacional.
4. Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para
cada Conferência, um determinado número de
observadores.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

1. i)
 Fomentar a participação de jovens
 Rejuvenescer a composição da Conferência
2.
 Assegurar um nível de representatividade maior
das listas (atualmente, a eleição por listas, não
prevê o método de Hondt e materializa a eleição,
por inteiro, da lista mais votada)
3.
 Deixar claro que todos os dirigentes, noviços a
dirigente e membros da IV secção podem
apresentar propostas, independentemente de
serem membros da Conferência.
4.
 Fica aberto às possibilidades de cada Conferência
definir o número possível de observadores
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Capítulo

Artº

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Texto em vigor
Competências

Competências

1. b)

Ao Conselho Nacional Plenário compete:

Ao Congresso Nacional compete:

 conferir maior amplitude na base eleitoral ativa

a) votar o texto ou qualquer alteração dos
Estatutos;

a) votar o texto ou qualquer alteração dos Estatutos;

1.c) (eliminado)

b) eleger a Mesa dos Conselhos Nacionais;
18º

c) eleger a Junta Central e o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, no caso de no sufrágio
direto nenhuma lista obter a maioria absoluta dos
votos validamente expressos;
d) demitir a Mesa dos Conselhos Nacionais, a Junta
Central ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional, em caso de manifesta inobservância dos
Estatutos e Regulamentos.

19º

Explicação / objetivo

b) demitir a Mesa, a Junta Central ou o Conselho Fiscal e Evita a necessidade de convocar Conselho
Jurisdicional Nacional, em caso de manifesta Nacional, passando a haver segunda volta
inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE,
1.e)
por maioria de três quartos dos votos dos membros
presentes;
 É o fórum por excelência para se aprovar os
documentos com caráter mais estratégico do
c) deliberar sobre todas as matérias da competência do
CNE, incluindo o Plano Trienal
Conselho Nacional de Representantes;
 Confirmar o “guião de mandato” da Junta Central
d) eleger a Comissão Eleitoral Nacional;
 Indica um caminho, sugere lemas e figuras para
toda a Associação e níveis
e) apreciar planos estratégicos de desenvolvimento de
médio e longo prazo para o CNE e para as suas

Periodicidade

Periodicidade

O CNP reúne obrigatoriamente de três em três anos
e, extraordinariamente, sempre que a Mesa o decida
ou for requerido pela Junta Central, pelo Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional, pelo Conselho
Nacional de Representantes, por um quinto mais
uma das Juntas Regionais, ou por um quinto mais um
dos membros do Conselho ou pela Comissão
Eleitoral Nacional nos termos da alínea c) do artigo
18.º.

A Conferência Nacional reúne obrigatoriamente de
três em três anos e, extraordinariamente, sempre
que a Mesa o decida ou lhe for requerida a sua
convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) pelo Conselho Nacional;
d) por um quinto mais uma das Juntas Regionais
e) por um quinto mais um dos membros da
Conferência.
Subsecção II - Do Conselho Nacional

 Total de pessoas (sem contar com observadores):
cerca de 225
 Agrupamentos: 50%
 Jovens: pelo menos 17%

Composição

Composição

1.e) e f)

O Conselho Nacional de Representantes (CNR) tem a
seguinte composição:

1. O Conselho Nacional tem a seguinte composição:

 Reduzir inerências
 Nivelar todas as Regiões ou núcleos por igual

Subsecção II Representantes

Do

Conselho

Nacional

de

a) os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) representantes das Regiões, de harmonia com o
artigo 36.º, havendo a possibilidade de delegação
para os membros das Juntas Regionais;
f ) um representante por cada Junta de Núcleo;
g) três dirigentes dos Serviços Centrais.

a) os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 3 delegados de cada Região, pertencentes à Junta
Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta de
Núcleo;

 Dar preponderância aos Agrupamentos
 Aumentar a participação, com um maior sentido
de responsabilização do nível local
 Eleitos, porque queremos que sejam escolhidos, e
não uma inerência
 Anualmente, para ser mais fácil reequilibrar a
composição dos representantes à sua idade na
data de realização dos Conselhos, e permite uma
maior renovação dos conselheiros

g) um associado efetivo com Promessa da IV Secção,
noviço a dirigente ou dirigente, representante por
cada 10 Agrupamentos, com arredondamento por
excesso, segundo o último censo, eleito anualmente
em Conselho Regional, por aplicação do método de
Hondt.

2. c)

2. Para efeitos de alínea anterior, cada lista:

 Deixar claro que todos os dirigentes, noviços a
dirigente e membros da IV secção podem
apresentar propostas, independentemente de
serem membros da Conferência.

a) tem um total de efetivos correspondente ao
número de representantes e 50% de suplentes;

20º

1. g)

b) integra, pelo menos um terço de jovens
conselheiros (associado efetivo com Promessa da IV
Secção, noviço a dirigente ou dirigente com idade
máxima de 25 anos);

 Princípio da paridade, para assegurar que os
representantes eleitos para o Conselho Nacional
cumprem com as quotas definidas.
3.

4.
 Fica aberto às possibilidades de cada Conferência
definir o número possível de observadores

c) só pode ter até dois elementos seguidos de cada
um dos grupos (de jovens conselheiros ou de outros
conselheiros).
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa
pode, no respeito pelo regimento e normas em
vigor, apresentar propostas ao Conselho Nacional.
4. Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para
cada Conselho Nacional, um determinado número de
observadores.

21º

Competências

Competências

Ao CNR compete:

Ao Conselho Nacional compete:

a) aprovar e alterar os Regulamentos;

a) aprovar e alterar os Regulamentos;

b) debater e aprovar o plano de ação e orçamento

b) debater e aprovar o plano de ação e orçamento

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

 Anterior d) Competência transferida para a
Conferência
 Anterior g) Elimina-se o Conselho Permanente.
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Capítulo

Artº

Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

anuais dos órgãos e serviços do nível nacional;

anuais dos órgãos e serviços do nível nacional;

c) debater e aprovar o relatório e contas;

c) debater e aprovar o relatório e contas;

d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral
Nacional;

d) decidir sobre a aquisição e alienação a qualquer
título de bens imóveis sujeitos a registo, podendo
delegar essa competência noutros órgãos do CNE;

e) decidir sobre a aquisição e alienação a qual- quer
título de bens imóveis sujeitos a registo, podendo
delegar essa competência noutros órgãos do CNE;

Explicação / objetivo

e) deliberar sobre matérias não compreendidas nas
competências dos outros órgãos da associação;

f) deliberar sobre matérias não compreendidas nas
competências dos outros órgãos da associação;
g) delegar competências suas no Conselho Permanente.

22º

Periodicidade

Periodicidade

O CNR reúne ordinariamente uma vez por ano,
exceto naqueles em que se realiza o CNP, e extraordinariamente, todas as vezes que a Mesa decida
ou for requerido pela Junta Central, pelo Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional ou por um quinto mais
uma das Juntas Regionais.

O Conselho Nacional reúne ordinariamente uma vez
por ano, exceto naqueles em que se realiza a
Conferência, e extraordinariamente, todas as vezes
que a Mesa decida ou lhe for requerida a sua
convocação:

 Consagrar a possibilidade, mas não a
obrigatoriedade, de separar a apresentação do
Plano & Orçamento, da apresentação do
Relatório & Contas (já é a prática atual)

a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) por um quinto mais uma das Juntas Regionais;
d) por um quinto mais um dos membros do Conselho
Nacional.

Secção III - Do Conselho Permanente

Do Conselho das Regiões

Membros: 32

Composição e Competências

1. O Conselho das Regiões é um órgão consultivo da
Junta Central e tem a seguinte composição:

 Preponderância de significado no nome do órgão
(ouvir o Conselho das Regiões)

1. O Conselho Permanente é composto por dois
membros da Mesa dos Conselhos Nacionais, pelos
membros da Junta Central, por dois membros do
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e
representantes de cada Região na proporção de um
por dois mil associados, com
arredondamento por excesso, nomeados pela Junta
Regional.
2. Compete ao Conselho Permanente:
23º

a) os membros da Junta Central.
b) o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais.
c) o Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional.
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) os Chefes Regionais.
2. Compete ao Conselho das regiões:

a) exercer competências por delegação expressa do
CNR;

a) dar parecer sobre estratégias a adotar;

b) dar parecer sobre estratégias a adotar, por
solicitação da Junta Central.

b) aconselhar a Junta Central sobre projetos e
iniciativas a incluir nos Planos da Junta Central;

3. O Conselho Permanente é convocado pelo
Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais.

c) aconselhar a Junta Central sobre investimentos
plurianuais;

 Obter conselho e sensibilidade das Regiões sobre
o impacto das propostas
 Auscultar as dificuldades e preocupações das
bases

d) dar parecer sobre as propostas da Junta Central;
e) dar parecer sobre outras matérias que a Junta
Central entenda consultar o Conselho das Regiões.

 Dar flexibilidade ao órgão

3. O Conselho das Regiões é convocado pelo Chefe
Nacional.

 Não sendo órgão deliberativo, não carece dos
mesmos formalismos da Conferência ou do
Conselho Nacional

Composição

Composição

 Melhoria da formulação

O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central
e tem a seguinte composição, sendo a distribuição
de pelouros feita internamente:

O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central,
composta por dirigentes, sendo a distribuição de
pelouros feita internamente:

1. a) Chefe Nacional;

1. Membros eleitos:

b) Chefe Nacional Adjunto;

a) Chefe Nacional;

c) Secretário Internacional;

b) Chefe Nacional Adjunto;

d) Três ou cinco Secretários Nacionais.

c) Secretário Internacional;

2. Assistente Nacional.

d) três ou cinco Secretários Nacionais.

Secção IV - Da Junta Central

24º

2. Membro nomeado: Assistente Nacional.
Competências
No exercício das suas funções executivas, compete
à Junta Central, nomeadamente:
a) assegurar a representação da associação;
25º

b) coordenar e dinamizar a prossecução dos
objetivos da associação;

Igual

c) desenvolver o espírito da fraternidade mundial do
Escutismo;
d) promover as ações necessárias à correta aplicação
do método escutista;
e) assegurar o funcionamento dos Serviços Centrais e
implementar a eficiência organizativa;
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Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Explicação / objetivo

f) administrar o património do nível nacional do
C.N.E. e dinamizar a independência económica da
associação;
g) representar a associação em Juízo e fora dele.
Departamentos e Serviços
26º

A Junta Central cria e extingue os departamentos e
serviços que entenda necessários para a auxiliarem
no exercício das suas funções, assim como nomeia e
exonera os respetivos titulares.

Igual

Secção V - Do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional
Composição e Competências
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é
composto por cinco dirigentes, competindo-lhes,
nomeadamente:
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e
Regulamentos do CNE;
b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão
financeira da Junta Central;

27º

c) dar parecer sobre o relatório e contas ao Conselho
Nacional;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito
estatutário e regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
f) exercer o poder jurisdicional como últim0 órgão de
recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar os Conselhos Nacionais quando a Mesa o
não faça nos termos estatutários e regulamentares;
i) cumprir as demais atribuições constantes da lei.

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é
composto por seis dirigentes eleitos e um Assistente
nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa,
competindo-lhe, nomeadamente:
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e
Regulamentos do CNE;

 Permitir a entrada de um Assistente, que dará
mais apoio à ação do CFJN, principalmente no que
toca a aspetos mais relacionados com o plano
pastoral e questões relacionadas com a
idoneidade dos dirigentes.

b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão
financeira da Junta Central;
c) dar parecer sobre o relatório e contas ao Conselho
Nacional;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito
estatutário e regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
f) exercer o poder jurisdicional como último órgão de
recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar a Conferência Nacional e o Conselho
Nacional quando a Mesa o não faça nos termos
estatutários e regulamentares;
i) cumprir as demais atribuições constantes da lei.

VI – Das Regiões

Áreas
28º

Para melhor se atingirem os fins do CNE, considerase o território português dividido em Regiões, com
limites, em princípio, correspondentes às dioceses.

Igual

Autonomia das Regiões dos Açores e da Madeira
29º

30º

31º

As Regiões dos Açores e da Madeira gozam de
autonomia, no respeito integral dos Estatutos e
Regulamentos do CNE.

Igual

Órgão Máximo Regional

Órgão Máximo Regional

O órgão máximo da Região é o Conselho Regional.

O órgão máximo da Região é o Conselho Regional, o
qual pode assumir a forma de Conselho Regional de
Representantes, nos termos a definir em
regulamento.

Composição do Conselho Regional

Composição do Conselho Regional

O Conselho Regional é composto pelos membros da
Mesa do Conselho Regional, da Junta Regional, do
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, por todos os
dirigentes oficialmente nomeados e em efetividade
de funções e os associados investidos pertencentes à
última secção.

O Conselho Regional é composto por:

 Prever o Conselho Regional de Representantes,
que já está referido no Regulamento Geral

a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) dirigentes nomeados;
f) noviços a dirigente;

 Admitir a Comissão Eleitoral Regional, que é um
órgão regional
 Dar acesso aos noviços a dirigente, que
atualmente não têm assento (têm uma Promessa
escutista na IV secção)

g) associados investidos pertencentes à IV secção.
Artigo 31.º-A (novo artigo)
Composição
do
Representantes

Conselho

Regional

de

O Conselho Regional de Representantes é composto
por:
a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
31º
-A

c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) 3 dirigentes delegados de
pertencentes à Junta de Núcleo;

cada

Núcleo,

f) 2 representantes de cada Agrupamento, eleitos
pelo Conselho de Agrupamento, em lista de 2
elementos efetivos e 2 suplentes, apurados por
aplicação do método de Hondt.
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Capítulo

Artº

Texto em vigor
Competências do Conselho Regional
Compete ao Conselho Regional:
a) eleger a Mesa do Conselho Regional;
b) eleger a Junta Regional e o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional, no caso de no sufrágio direto
nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos
validamente expressos;
c) eleger os delegados da Região ao Conselho
Nacional de Representantes;
d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral
Regional;

32º

e) debater e aprovar o plano de ação e orçamento
anuais dos órgãos e serviços do nível regional;

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga
Competências do Conselho Regional e do Conselho
Regional de Representantes
1. Compete ao Conselho Regional e ao Conselho
Regional de Representantes:

c) eleger os representantes da Região ao Conselho
Nacional nos termos do artº 20º, ponto 1 g);
d) debater e aprovar o plano de ação e orçamento
anuais dos órgãos e serviços do nível regional;
e) debater e aprovar o relatório e contas;

g) elaborar regulamentos internos da Região;

g) votar propostas para serem apresentadas para
aprovação superior;
h) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta
Regional ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional, em caso de manifesta inobservância dos
Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria de
três quartos dos votos dos membros presentes.
2. A competência prevista na última alínea do ponto
anterior, não pode ser exercida pelo Conselho
Regional de Representantes.

Órgão Executivo Regional

Órgão Executivo Regional

O órgão executivo regional é a Junta Regional e tem
a seguinte composição:

O órgão executivo regional é a Junta Regional,
composta por dirigentes:

1. a) Chefe Regional;

1. Membros eleitos:

b) Chefe Regional Adjunto;

a) Chefe Regional;

c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.

b) Chefe Regional Adjunto;

2. Assistente Regional.

c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.
2. Membro nomeado: Assistente Regional.
3. Às Juntas Regionais compete:
a) Apoiar a ação dos Agrupamentos, principalmente
ao nível pedagógico e organizativo, ou
acompanhamento dos Núcleos, quando existirem

33º

34º

b) Aferir as necessidades de formação a nível
regional e providenciar formação que colmate essas
falhas, em moldes a definir em regulamento

Coordenador Regional

Coordenador Regional

1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho
Regional eleger, a título transitório, um Coordenador
Regional que, com o Assistente Regional, serão
membros do Conselho Nacional de Representantes.

1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho
Regional eleger, a título transitório, um dirigente
para Coordenador Regional que, com o Assistente
Regional, serão membros da Conferência Nacional e
do Conselho Nacional.

2. O Coordenador Regional e o Assistente Regional
exercem as competências da Junta Regional.

 Especificar os três grupos de representantes a
eleger.

b) eleger os representantes da Região à Conferência
Nacional, nos termos do artº 17º, ponto 1, alíneas g)
e i)

f) elaborar regulamentos internos da Região;

i) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta
Regional ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional, em caso de manifesta inobservância dos
Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria de
três quartos dos votos dos membros presentes.

1. b) e c)

a) eleger a Comissão Eleitoral Regional;

f ) debater e aprovar o relatório e contas;

h) votar propostas para serem apresentadas para
aprovação superior;

Explicação / objetivo

2. O Coordenador Regional e o Assistente Regional
exercem as competências da Junta Regional.

 A autonomia financeira, bem como a
administração e gestão do património do CNE à
guarda de uma determinada estrutura
(Agrupamento, Junta de Núcleo ou Junta
Regional), está no artº 14º.
 A competência de aferir as necessidades de
formação do nível regional e providenciar
formação que colmate as lacunas identificadas é
uma competência exclusiva da Junta Regional, ao
passo que, a competência de apoiar a ação dos
Agrupamentos, principalmente ao nível
pedagógico e organizativo, é uma competência da
Junta de Núcleo, ou na ausência desta estrutura,
da Junta Regional. A razão desta escolha prendese, com quatro razões:
 Atender às especificidades regionais
 Privilegiar o contacto mais próximo que as
Juntas de Núcleo têm com os seus
Agrupamentos
 Assegurar condições de coordenação da
estratégia de promoção da formação, tendo
em consideração a necessidade de atingir
uma escala mínima para justificar a realização
da formação, minorando os riscos do seu
cancelamento por falta de formandos
 Motivar uma maior partilha de experiências
formativas entre os formandos, potenciada
pela participação de formandos de vários
núcleos nos mesmo momentos formativos
 Nada impede que uma Junta Regional defina, em
articulação com as Junta de Núcleo, uma
delegação de algumas das competências
associadas à formação.
 Clarificar que a principal atribuição do
Coordenador é promover eleições, razão pela
qual o seu mandato é de 1 ano, no máximo, não
renovável.
 Pretende-se salvaguardar o caráter excecional e
transitório, na vida desse órgão, da existência da
vacatura de uma Junta, ao invés de se assumir a
figura do Coordenador como um substituto do
órgão.

3. A missão principal do Coordenador Regional é
promover eleições e o seu mandato é de um ano, no
máximo, não sendo passível de renovação.
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional

35º

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é
composto por três dirigentes e exerce as
competências definidas no Regulamento Geral do
CNE.

Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional

 Adaptação da solução do CFJN ao CFJR

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é
composto por quatro dirigentes eleitos e um
Assistente nomeado pelo Bispo diocesano e exerce
as competências definidas no Regulamento Geral do
CNE.

Delegados do CNR
36º

Cada Região tem tantos assentos no Conselho
Nacional de Representantes com voto deliberativo,

Eliminar
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Regional de Braga

Explicação / objetivo

quanto os dirigentes regionais titulares mais um
delegado por cada dez Agrupamentos, com
arredondamento por excesso, segundo o último
censo.

37º

Dos Núcleos

Dos Núcleos

1. O Núcleo tem por objetivo a coordenação do
Escutismo da sua área territorial.

1. O Núcleo tem por objetivo a coordenação do
Escutismo da sua área territorial,

2. A área territorial do Núcleo é parte de uma única
Região.

2. A área territorial do Núcleo é parte de uma única
Região.

3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de
Núcleo, com composição e competências análogas às
do Conselho Regional.

3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de
Núcleo, com composição e competências análogas às
do Conselho Regional, mas não pode reunir no
formato de representantes.

4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo,
com composição e competências análogas às da
Junta Regional.

4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo,
com composição análoga à da Junta Regional e tendo
como principal competência apoiar a ação dos
Agrupamentos, nomeadamente a nível pedagógico e
organizativo.

Estrutura local

Estrutura local

A estrutura básica do CNE é o Agrupamento, o qual
engloba as secções e categorias de acordo com o
artigo 11.º.

1. A estrutura básica do CNE é o Agrupamento, o
qual engloba as secções e categorias de acordo com
o artigo 11.º.
2. Os Agrupamentos correspondem, em princípio, às
paróquias, sem prejuízo da possibilidade de
existirem mais de um Agrupamento numa paróquia,
ou de existir um Agrupamento que corresponda a
várias paróquias.

38º

3. Podem também existir Agrupamentos vinculados a
outras instituições religiosas católicas.
Órgãos

Órgãos

1. O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de
Agrupamento, no qual têm assento com voto
deliberativo todos os que o têm no Conselho
Regional, competindo-lhe, nomeadamente:

1. O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de
Agrupamento, no qual têm assento com voto
deliberativo todos os que o têm no Conselho
Regional, competindo-lhe, nomeadamente:

a) eleger o Chefe de Agrupamento;

a) eleger o Chefe de Agrupamento;

b) debater e votar as ações comuns a todo o

b) debater e votar as ações comuns a todo o
Agrupamento;

Agrupamento;
c) debater e votar o relatório e contas;
d) elaborar regulamentos internos.
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direção do
Agrupamento.

 Para além das que resultam da autonomia
financeira, gestão (administração e património)
 As Juntas Regionais podem ainda delegar /
distribuir responsabilidades na formação por
Juntas de Núcleo

 Consagrar a realidade já existente de mais do que
um Agrupamento na mesma paróquia
 Possibilitar a existência, devidamente concertada
com os Párocos, de ter um Agrupamento que
serve mais do que uma paróquia, aproveitando
recursos adultos escassos e/ou permitindo que
dois agrupamentos com poucos miúdos possam
ter Secções mais estáveis com mais do que um
Bando, Patrulha, Equipa ou Tribo.
 Dar condições de maior solidez à manutenção de
agrupamentos em zonas do país menos povoadas
 Consagrar a realidade já existente de
Agrupamentos em Seminários, Colégios, etc.

c) debater e votar o relatório e contas;
d) elaborar regulamentos internos.
e) debater e votar o plano de ação e respetivo
orçamento;

VII – Dos Agrupamentos

f) eleger o representante do Agrupamento à
Conferência Nacional, nos termos do artigo 17º,
ponto 1, alínea h);
g) eleger os representantes do Agrupamento ao
Conselho Regional de Representantes, nos termos do
artigo 31º-A, alínea e).
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direcção
do Agrupamento, composta pelos seguintes
dirigentes:

39º

a) Chefe de Agrupamento;
b) Assistente de Agrupamento;
c) Chefe de Agrupamento Adjunto;
d) Secretário de Agrupamento;
e) Tesoureiro de Agrupamento;
f) Chefes de Unidade.
3. Os cargos da direção de Agrupamento podem ser
acumulados pelo mesmo dirigente, exceto os cargos
referidos nas alíneas a), c) e e) do ponto anterior.
4. Compete à Direção de Agrupamento:
a) velar pela boa aplicação do método escutista;

 Assegurar a viabilidade de Agrupamentos com
poucos dirigentes.
 O Chefe de Agrupamento, o Chefe de
Agrupamento Adjunto e o Tesoureiro de
Agrupamento têm que ser pessoas diferentes

b) programar a ação educativa no âmbito da
animação espiritual e da fé;
c) aprovar a
Agrupamento;

constituição

de

Unidades

no

d) admitir Aspirantes sob proposta do Chefe de
Unidade;
e) ratificar as nomeações e exonerações de
dirigentes, da competência do Chefe de
Agrupamento.
Conselho de Pais
40º

1. Dado que a tarefa educativa compete
fundamentalmente à família, cada Agrupamento tem
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um Conselho de Pais, constituído por todos os
encarregados de educação dos associados menores,
funcionando como órgão consultivo.
2. O Conselho de Pais é presidido pelo Chefe de
Agrupamento ou por outro dirigente por ele
designado.

Da Assistência Religiosa

CAPÍTULO VIII

3. O Conselho de Pais pode eleger uma Comissão
Permanente de Pais para colaborar com a Direção de
Agrupamento, quando esta o solicitar.
Assistentes

Assistentes

1. De acordo com a natureza da associação, há a
todos os níveis assistentes eclesiásticos, com a
categoria de dirigentes, aos quais compete:

1. De acordo com a natureza da associação, há a
todos os níveis assistentes eclesiásticos, com a
categoria de dirigentes, aos quais compete:

a) representar a Hierarquia na associação;

a) representar a autoridade eclesiástica na
Associação, nos respetivos níveis;

b) animar a comunidade Escuta no sentido de ela ser
espaço eclesial de evangelização e vivência da Fé.
2. O Assistente Nacional é nomeado
Conferência Episcopal, ouvido o movimento.
41º

pela

3. O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da
respetiva diocese, ouvido o movimento.
4. O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da
diocese em que está integrado, ouvido o movimento.
5. O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o
pároco, exceto nos casos em que o Bispo diocesano
nomeie outro assistente, sacerdote ou diácono.
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser
auxiliado por um(a) religioso(a) ou leigo.

 Melhor especificação

b) animar a comunidade Escuta no sentido de ela ser
espaço eclesial de evangelização e vivência da Fé.
2. O Assistente Nacional é nomeado pela
Conferência Episcopal, ouvido o movimento.
3. O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da
respetiva diocese, ouvido o movimento.
4. O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da
diocese em que está integrado, ouvido o movimento.
5. O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o
pároco, exceto nos casos em que o Bispo diocesano
nomeie outro assistente, sacerdote ou diácono.
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser
auxiliado por um(a) religioso(a) ou leigo(a).
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Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Processo Eleitoral

Processo Eleitoral

1. e 2.

1. A Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional são eleitos por sufrágio universal, direto e
secreto, dos dirigentes do CNE.

1. Têm capacidade eleitoral ativa - direito de votar:

 Clarificar quem pode eleger e quem pode ser
eleito.
 Ajuda a delimitar os associados que podem ter
acesso aos órgãos deliberativos.
 os Caminheiros passam a ter o direito de eleger
os membros dos órgãos nacionais – Junta Central,
Mesa, Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, e
por via indireta, caso sejam conferencistas, a
Comissão Eleitoral Nacional.
 Os noviços a dirigentes, por maioria de razão,
passam a ter os mesmos direitos dos Caminheiros
e Companheiros.
 Confirmar o pendor identitário de o CNE ser uma
associação de juventude, dando voz aos jovens na
tomada das decisões mais importantes (logo à
partida, as que lhes dizem respeito mais
diretamente, nos seus Agrupamentos), mas
também naquelas decisões que marcam a
associação como um todo, como é o caso das
eleições para os níveis intermédios e para os
níveis nacionais.
 Os órgãos eletivos do CNE (as Juntas dos vários
níveis, Mesas, Conselhos Fiscais e Jurisdicionais,
Comissões eleitorais e direções de Agrupamento)
são órgãos que, estando ao serviço da associação,
não devem onerar nem prejudicar o
desenvolvimento pedagógico dos nossos
Caminheiros e Companheiros, razão pela qual se
considerou estarem abertos apenas a listas de
dirigentes candidatos.
 No caso dos órgãos deliberativos (Conferência,
Conselhos Nacional e Regionais, de Núcleo e de
Agrupamento), entendeu-se que a participação
dos Caminheiros, Companheiros e noviços a
Dirigente faz sentido, pelas razões expostas
acima.

2. As eleições são realizadas em Mesas de Voto em
todas as Regiões e em todos os Núcleos, podendo
existir Mesas de Voto também nos Agrupamentos.
3. É permitido o voto por correspondência.
4. O processo eleitoral é orientado pela Comissão
Eleitoral Nacional, composta por três dirigentes.

a) os dirigentes em efetividades de funções;
b) os noviços a dirigente;
c) os associados efetivos, com promessa, da IV
Secção.
2. Têm capacidade eleitoral passiva - direito de ser
candidato e de ser eleito:
a) para o exercício de funções em qualquer órgão
eletivo do CNE: os dirigentes em efetividade de
funções.
b) para ser membro do Conselho Regional de
Representantes, do Conselho Nacional e da
Conferência Nacional:
• os dirigentes em efetividades de funções;
• os noviços a dirigente;

Das Eleições

CAPÍTULO IX

• os associados efetivos, com promessa, da IV
Secção.
3. Os membros dos órgãos a seguir indicados são
eleitos por sufrágio universal, direto e secreto, sendo
o caderno eleitoral composto pelos associados
efetivos com capacidade eleitoral ativa do nível
respetivo:

42º

a) Nível Nacional: Mesa da Conferência Nacional e do
Conselho Nacional, Junta Central e o Conselho Fiscal
e Jurisdicional Nacional.
b) Nível Regional: Mesa dos Conselhos Regionais,
Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional
c) Nível de Núcleo: Mesa do Conselho de Núcleo e
Junta de Núcleo
6. As eleições são realizadas em Mesas de Voto em
todas as Regiões e em todos os Núcleos, podendo
existir Mesas de Voto também nos Agrupamentos.
7. É permitido o voto por correspondência, tal como
o voto através de plataforma digital, quando
tecnicamente for possível, nos termos a definir em
regulamento.
8. No caso de nenhuma lista obter a maioria absoluta
dos votos validamente expressos, na primeira volta,
no sufrágio universal, direto e secreto, proceder-se-á
a uma segunda volta entre as duas candidaturas
mais votadas.

3.
 A Mesa passa a ser eleita por sufrágio universal,
beneficiando do mesmo quórum de eleitores dos
restantes órgãos.
7.
 Consagrar a possibilidade, quando praticável, do
voto eletrónico em plataforma digital, o que
poderá permitir reduzir de forma substancial a
abstenção, pela maior comodidade do processo
eleitoral que introduz.
8.

9. O processo eleitoral é orientado pela Comissão
Eleitoral Nacional, composta por três dirigentes,
eleita na Conferência Nacional.

 Realização de uma segunda volta, no caso de
nenhuma lista recolher os votos necessários para
ser eleita na primeira volta; esta solução dispensa
a necessidade de convocar um Conselho para
proceder à repetição do processo de votação.

Duração dos mandatos

Duração e renovação dos mandatos

2. a)

Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do
CNE têm uma duração de três anos, sem prejuízo da
sua renovação.

1. Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos
do CNE têm uma duração de três anos

 Estes 9 anos seguidos, de pertença ao mesmo
órgão, são um limite razoável para equilibrar a
boa prática de manter elementos em funções por
mais de um mandato, com o objetivo de não se
perder a experiência nos cargos e os benefícios
que daí advêm, com a necessidade de promover a
rotação de cargos, condição necessária para o
rejuvenescimento da associação, o dinamismo de
novas ideias, ambições e formas de trabalhar,
numa associação que se quer experiente na ação,
fiel aos seus valores, mas próxima do tempo em
que os jovens vivem.
 Permite ainda conter o nível de sacrifício que se
exige aos dirigentes que abdicam do tempo de
trabalho direto com as crianças e jovens, para se
dedicarem às estruturas.

2. Sem prejuízo do ponto anterior, é permitida a
renovação de mandatos, com os seguintes limites:
a) Membros dos órgãos nacionais, regionais e de
núcleo: 2 mandatos consecutivos;
b) Chefe de Agrupamento: 3 mandatos consecutivos.
3. Sem prejuízo do ponto anterior, não são
considerados os mandatos exercidos em órgãos
idênticos de regiões, núcleos ou agrupamentos
diferentes.

43º

Explicação / objetivo

4. Os mandatos com duração inferior a 1 ano não são
contados para efeito do ponto 2.
5. A cooptação não é considerada para efeito da
contagem do limite de mandatos previsto no ponto
2.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

2. b)
 No caso dos Agrupamentos, considerou-se a
necessidade de prever um mandato adicional, em
termos de limitação, atendendo à necessidade de
encontrar e de formar candidatos com as
características adequadas ao exercício dessa
função, num contexto de uma comunidade de
dirigentes com dimensão bastante mais reduzida
do que nos restantes níveis.
 Excluiu-se da contagem de mandatos, os casos de
mandatos interrompidos na parte inicial (até um
ano), bem como os casos de cooptação, o que
acompanha as práticas noutros organismos.
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Capítulo

Artº

44º

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Texto em vigor
Compatibilidade e Cooptação

Compatibilidade e Cooptação

1. Os membros da Junta Central, exceto o Assistente
Nacional, e os Chefes Regionais não podem exercer
qualquer outro cargo na Associação.

1. Os membros da Junta Central, do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, exceto os respetivos
Assistentes, os Chefes Regionais e os Presidentes dos
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais não
podem exercer qualquer outro cargo na Associação.

2. Qualquer vaga na Mesa dos Conselhos Nacionais,
na Junta Central ou no Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional, exceto quanto ao respetivo Presidente ou
Chefe Nacional, não implica a exoneração do órgão,
devendo os seus membros por cooptação designar o
substituto.
3. A cooptação prevista no parágrafo anterior não
terá lugar quando o número de cooptados exceder
metade dos membros da lista eleita, facto que
determinará nova eleição do respetivo órgão.

2. Qualquer vaga na Mesa, na Junta Central ou no
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto
quanto ao respetivo Presidente ou Chefe Nacional,
não implica a exoneração do órgão, devendo os seus
membros por cooptação designar o substituto.
3. A cooptação prevista no número anterior não terá
lugar quando o número de cooptados exceder
metade dos membros da lista eleita, facto que
determinará nova eleição do respetivo órgão.

Homologação

Homologação

1. Todos os dirigentes candidatos a eleições para a
Junta Central e para as Juntas Regionais deverão ter
o seu nome previamente homologado pela
competente autoridade eclesiástica.

1. Todos os dirigentes candidatos a eleições para os
órgãos nacionais, regionais e de Núcleo, sujeitos a
eleição por sufrágio universal, deverão ter o seu
nome previamente homologado pela competente
autoridade eclesiástica.

2. O silêncio pelo prazo de 30 dias após a receção da
comunicação equivalerá à homologação.

45º

2. O silêncio, pelo prazo fixado em regulamento,
após a receção da comunicação equivale à
homologação.
3. Só depois da homologação dos nomes da lista pela
autoridade eclesiástica competente é que esta pode
ser aprovada pela Comissão Eleitoral respetiva.

Explicação / objetivo

 Proteger os membros do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, bem como os Presidentes
do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, da
eventual existência de conflitos de interesse, no
exercício das suas funções.
 No caso do nível regional, optou-se pela
incompatibilidade do seu Presidente apenas, por
haver um nível adicional de recurso (o nacional),
bem como pela necessidade de encontrar
soluções que confiram condições de viabilidade
no aparecimento de candidaturas ao órgão,
acompanhando igualmente a solução já existente
para o órgão executivo regional.

 Estendeu-se a necessidade de homologação das
listas candidatas aos órgãos executivos nacionais
e regionais, para todos os órgãos eleitos por
sufrágio universal dos níveis nacional, regional e
de núcleo, isentando-se, assim, as comissões
eleitorais e os Chefes de Agrupamento.
 No primeiro caso, dada a impraticabilidade
relacionada com a eleição ser efetuada no
decurso da Conferência Nacional, Conselho
Regional ou de Núcleo.
 No caso do Chefe de Agrupamento, por uma
questão de dificuldade prática em obter
homologações numa escala tão alargada.
 Naturalmente, qualquer candidato a chefe de
Agrupamento deve, antes de se manifestar
disponível a essa candidatura, dialogar com o
Assistente de Agrupamento, para aferir, de forma
prática e direta, das condições que tem para o
exercício do cargo, incluindo, naturalmente, a
confiança do seu Assistente, condição essencial
para o exercício com sucesso desse cargo.

Composição
O património do CNE é composto por:
a) os bens imóveis e móveis adquiridos, por qualquer
título, pelo CNE;
b) os bens administrados por órgãos de qualquer
nível da associação;
46º

c) as contribuições dos associados;

Igual

e) a Editorial FLOR DE LIS;

Do Património

CAPÍTULO X

d) o órgão oficial FLOR DE LIS;

f) o Depósito de Material e Fardamento;
g) os subsídios e doações;
h) os rendimentos que puder obter por meios
consentâneos com o ideal da associação.

47º

Extinção

Extinção

1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível
reunir o Conselho Nacional Plenário para deliberar
sobre o destino dos seus bens, estes reverterão em
favor da educação cristã de jovens, nos termos que
forem determinados pela Conferência Episcopal.

1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível
reunir a Conferência Nacional para deliberar sobre o
destino dos seus bens, estes reverterão em favor da
educação cristã de jovens, nos termos que forem
determinados pela Conferência Episcopal.

2. Em caso de extinção de Agrupamento, Núcleo ou
Região, o destino dos bens é decidido pelo órgão
deliberativo do nível imediatamente superior.
Normas Supletivas

Disposições Finais

CAPÍTULO XI

48º

Na falta de norma expressa quanto à estrutura,
competência e eleição dos órgãos ou cargos eletivos,
aplica-se sucessiva e analogicamente o disposto para
o nível imediatamente superior.

Igual

Revogação
49º

50º

Estes Estatutos
anteriores.

revogam

expressamente

Igual

os

Alteração Estatutária

Alteração Estatutária

Estes Estatutos só poderão ser alterados por
deliberação do Conselho Nacional Plenário, tomada
por maioria de três quartos dos membros presentes,
tendo de ser distribuídas as propostas de alteração
com antecedência mínima de sessenta dias.

Estes Estatutos só poderão ser alterados por
deliberação da Conferência Nacional, tomada por
maioria de três quartos dos membros presentes,
tendo de ser distribuídas as propostas de alteração
com antecedência mínima de sessenta dias.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)
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Capítulo

Artº

Texto em vigor

Proposta subscrita pela Junta Central e pela Junta
Regional de Braga

Norma Transitória

Norma Transitória

A duração dos mandatos dos órgãos atuais mantémse até aos seus termos

1. A contagem de mandatos consecutivos, para o
cumprimento do artº 43º, 2., faz-se desde o início de
todos os mandatos passados e não determina a
interrupção dos mandatos atuais em curso, o que se
deve manter até à data do respetivo termo.

51º

2. Aos membros dos órgãos em funções é permitida
a renovação, por um mandato adicional,
independentemente no número de mandatos já
exercidos à data de entrada em vigor destes
Estatutos.

52º

Entrada em vigor

Entrada em vigor

Os Estatutos e suas alterações votadas
favoravelmente por mais de três quartos dos
membros presentes no Conselho Nacional Plenário,
entram em vigor imediatamente após a sua
homologação pela Conferência Episcopal e o
cumprimento dos trâmites legais.

Os Estatutos e suas alterações aprovados nos termos
do artigo 49º, entram em vigor imediatamente após
a sua homologação pela Conferência Episcopal e o
cumprimento dos trâmites legais.

Anexo 1: Proposta de revisão estatutária subscrita pela Junta Central e pela Junta Regional de Braga (tabela comparativa)

Explicação / objetivo
 Solução similar à que foi seguida aquando da
entrada em vigor da limitação de mandatos
autárquicos: os mandatos em curso mantêm-se
até ao seu termo, independentemente do
número de mandatos já exercidos, sendo
adicionalmente possível exercer um mandato
adicional.
 Impedir que os órgãos caiam no vazio por falta de
tempo para motivar ou formar uma nova equipa,
não comprometendo a eficácia destas alterações
por um período excessivo de tempo.
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Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português

ESTATUTOS

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS

1

CAPÍTULO I
Da Natureza e Fins
Artigo 1.º
Denominação e método
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo Católico Português é uma
associação de juventude, sem fins lucrativos, destinada à formação integral de jovens,
com base no método criado por Baden-Powell e no voluntariado dos seus membros.
Artigo 2.º
Opção Católica
1. O CNE afirma-se movimento da Igreja Católica.
2. O CNE está ciente das responsabilidades que lhe advêm deste facto, bem como
daquelas que a Hierarquia e o restante Povo de Deus e os seus Pastores têm para
com a associação.

Commented [IF1]: Colocar em maior relevância a
responsabilidade e a confiança que a comunidade como um
todo, e a hierarquia da Igreja, em particular, depositam no
CNE (nesta ordem).

Artigo3.º
Fins
O CNE pretende contribuir para a formação de cidadãos capazes de tomarem uma
posição construtiva na sociedade, aptos a participarem na constante transformação do
mundo à luz do Evangelho, segundo a doutrina católica.
Artigo 4.º
Isenção política e partidária
O CNE não se identifica com qualquer ideologia partidária nem com o poder
constituído.
Artigo 5.º
Escutismo Mundial
1. O CNE integra-se na Organização Mundial do Movimento Escutista, com expressa
aceitação da sua Constituição Mundial.
2. O CNE é membro da Conferência Internacional Católica do Escutismo.
CAPÍTULO II
Da Sede
Artigo 6.º
Sede e Delegações
1. A sede do CNE é em Lisboa, na Rua D. Luís I, 34.
2. As Juntas Regionais consideram-se, para todos os efeitos jurídicos civis,
delegações da Junta Central.
CAPÍTULO III
Do Órgão Oficial

2

Commented [IF2]: Incluir uma referência clara à nossa
pertença fundadora na Conferência Internacional Católica do
Escutismo, dada a especial relevância que este organismo
tem para o CNE.

Artigo 7.º
Flor de Lis
1. O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se publicam obrigatoriamente todos
os atos de carácter vinculativo para a associação
2. A Flor de Lis pode assumir a versão digital, devendo, neste caso, disponibilizar uma
versão com o mesmo formato da versão impressa.
CAPÍTULO IV
Dos Associados
Artigo 8.º
Condição de Associado
1. São associados do CNE, genericamente designados “Escutas” ou “Escuteiros”,
todos os indivíduos maiores de seis anos que tenham feito a promessa escutista, em
termos a definir em regulamento.
2. Os aspirantes são admitidos com os direitos e deveres a definir em regulamento.
23. A associação aceita a colaboração de outras pessoas ou entidades, em termos a
definir em regulamento.
Artigo 9.º
Requisitos para a Promessa
1. Para a admissão à promessa escutista é condição necessária estar-se na
disposição de cumprir fielmente, segundo o grau de maturidade próprio da idade
respetiva, os Estatutos e Regulamentos do CNE.
2. Para a promessa de dirigentes é ainda necessário ter bom comportamento moral e
cívico e que o adulto se adeque ao perfil de dirigente estabelecido pelo CNE.
3. Os dirigentes do CNE professam e praticam a religião a fé católica.

Commented [IF3]: Assegurar a possibilidade de passar a
haver uma versão não impressa, para aqueles que o
desejarem, reduzindo o custo,
Assegurar a continuidade da existência da versão em papel
(mantendo a Lis como a mais antiga publicação mensal em
formato revista),
Garantir que a edição da versão digital continua a assegurar
que os assinantes podem descarregar uma versão com
formato igual à versão impressa, e
Dispensar a publicação dos atos oficiais e documentos
similares em papel.

Commented [IF4]: Designar, de forma genérica, os
nossos associados, conferindo um cunho mais próprio à
terminologia jurídica que caracteriza os membros da nossa
associação.
Retiramos a referência à idade mínima para a Promessa,
que consideramos ser matéria regulamentar (e não
estatutária).
A previsão, nos Estatutos, dos aspirantes, abre a
possibilidade de definição, em sede regulamentar, em termos
de direitos e deveres, idades (incluindo a possibilidade de
admissão de crianças com um pouco menos de seis anos), e
aspetos administrativos, como é o caso dos seguros, entre
outros.
Commented [IF5]: Nos requisitos para a Promessa dos
Dirigentes, passa a constar o perfil entretanto desenvolvido,
na Política de Adultos, para os candidatos a Dirigentes e para
os Dirigentes.

Artigo 10.º
Associados Menores
É indispensável a autorização, por escrito, dos pais ou representantes legais, para a
admissão de associados menores.
Artigo 11.º
Secções e Categorias
Para a consecução dos fins educativos do CNE, os associados repartem-se, quanto à
idade, desenvolvimento e função, em categorias e diferentes 4 secções: I secção, II
secção, III secção e IV secção e categorias definidas em regulamento.
Artigo 12.º
Cessação da qualidade de Associado
A qualidade de associado cessa quando:
a) se apresentar, por escrito, o pedido de demissão;
b) se retirar da prática regular das atividades escutistas sem justificação;
c) se atingir o limite de idade fixado em regulamento, sem que exerça a função de
dirigente;
d) se for atingido por sanção disciplinar que implique tal consequência.
CAPÍTULO V
3

Commented [IF6]: Especificou-se, em sede estatutária,
as quatro secções, consagrando a proteção que os Estatutos
conferem à definição dos membros dos diferentes Conselhos
e da Conferência Nacional, bem como a capacidade eleitoral
ativa, a futuras alterações eventuais, as quais passarão a
carecer da adequada revisão estatutária para lhes conferir
eficácia.
Se definir “última secção”, uma mera alteração regulamentar,
que, por exemplo, consagrasse uma quinta secção, ou
extinguisse a IV, retiraria aos Caminheiros a capacidade de
voto e de representação nos órgãos deliberativos, ou dá-la-ia
aos Pioneiros, respetivamente.

Dos Corpos Gerentes
Secção I
Da Organização Territorial
Artigo 13.º
Níveis
1. O CNE está organizado em quatro níveis:
a) nível nacional;
b) nível regional;
c) nível de núcleo;
d) nível local (Agrupamento).
2. Em casos excecionais, a definir em regulamento, a Junta Central poderá autorizar a
abertura de Agrupamentos noutros países.
Artigo 14.º
Finanças, Administração e Património
Cada nível do CNEda Associação é financeiramente autónomo e responsável pela sua
administração e, bem como pela gestão do património do CNE à sua guarda, em
moldes a definir em regulamento e no respeito pela legislação vigente.
Secção II
Dos Da Conferência Nacional e do Conselhos Nacionalis
Artigo 15.º
Órgão Máximo do CNE
O órgão máximo do CNE é o Conselho Nacional a Conferência Nacional e, entre
Conferências, o Conselho Nacional.
Artigo 16.º
Mesa da Conferência Nacional e dos Conselhos Nacionalis (Mesa)
1. Compete à Mesa dos Conselhos Nacionais convocar e orientar os trabalhos da
Conferência Nacional e dos Conselhos NacionaisNacional.
2. A Mesa dos Conselhos Nacionais é composta por um Presidente, o Assistente
Nacional, dois um Vice-Presidentes e três dois Secretários.
3. Em caso de impedimento, o Presidente designa um dosé substituído pelo VicePresidentes para o substituir; na falta de designação, o Conselho elege um Presidente
para a sessão.
4. Os membros eleitos da Mesa dos Conselhos Nacionais não podem exercer outro
cargo de nível nacional no CNE.
Subsecção I
Do Conselhoa Conferência Nacional Plenário
Artigo 17.º
Composição
1. O A Conselho Conferência Nacional Plenário (CNP”Conferência”) é composto
composta por todos os dirigentes oficialmente nomeados e em efetividade de funções.:
a) os membros da Mesa;
b) os membros da Junta Central;
4

Commented [IF7]: Consagrar a realidade que já existe,
sendo que a formulação atual não prevê (as regiões
correspondem em princípio a dioceses, os núcleos pertencem
a uma só região, …)
Estes agrupamentos dependem diretamente da Junta
Central
Commented [IF8]: A autonomia financeira, bem como a
administração e gestão do património do CNE à guarda de
uma determinada estrutura (Agrupamento, Junta de Núcleo
ou Junta Regional), sofre uma ligeira atualização, para ser
clara a inserção da gestão do património.
Evita-se, mais abaixo, repetir este ponto nos diferentes
órgãos executivos de cada nível
Commented [IF9]: Diminuir as inerências, dando mais
preponderância à nossa estrutura básica, os Agrupamentos.
O desenho da composição destes órgãos garante que os
membros dos dois órgãos são maioritariamente
representantes dos agrupamentos
Reduzir a distorção na representação relativa entre
inerências e as bases, dado o elevado nível de ausência
registado, historicamente, nos membros que não participam
por inerência dos seus cargos
Aumentar a participação nos órgãos deliberativos nacionais,
através da definição de uma composição que motive um
maior sentido de responsabilidade, consciencialização e
interesse em participar (cada Agrupamento passa a ter um
representante, sendo a sua eleição da responsabilidade do
Conselho de Agrupamento)
Conferir condições de maior operacionalidade aos órgãos
deliberativos
Fomentar o rejuvenescimento dos participantes, através da
criação de um contingente autónomo para a Conferência
Nacional, de 25% de participantes com menos de 26 anos,
bem como uma quota de um terço para a sua participação no
Conselho Nacional
Conservar o equilíbrio geracional dos conferencistas /
conselheiros, atribuindo uma quota de um terço para
conselheiros com mais de 25 anos
Introduzir a possibilidade de participação de Caminheiros e
Companheiros na Conferência e no Conselho Nacional,
reforçando o envolvimento dos jovens e aproximando a
participação dos Caminheiros, já existente nos órgãos
deliberativos dos níveis local, núcleo e regional, para o nível
nacional
Introduzir a possibilidade de participação de noviços a
dirigentes, harmonizando a sua participação com a introdução
da possibilidade de participação dos Caminheiros
Nivelar por igual a participação dos delegados nomeados
pelas Juntas Regionais e de Núcleo
Possibilitar a participação de um número reduzido de
dirigentes, por eleição, que não estejam habilitados a
representar agrupamentos
Introduzir observadores, que potencie um maior número de
interessados, mesmo não eleitos, a poder tomar parte nos
trabalhos
Commented [IF10]: Diminuir a dimensão da Mesa
Caso necessário, poderão ser nomeados escrutinadores de
entre os membros
Commented [IF11]: Total de pessoas (sem contar com
observadores): cerca de 1.500:
Agrupamentos: 86%
Jovens: pelo menos 17%

c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) os membros da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 5 delegados de cada Região, pertencentes à Junta Regional;
f) 1 delegado de cada Núcleo, pertencente à Junta de Núcleo
g) 3 dirigentes representantes de cada Região, eleitos pelo Conselho Regional, em
listas, com 3 efetivos e 3 suplentes
h) 1 dirigente representante por cada Agrupamento, eleito em listas pelo Conselho de
Agrupamento, com 1 efetivo e 2 suplentes;
i) 1 associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente com
idade máxima de 25 anos, por cada 4 agrupamentos, arredondado por excesso, eleito
no Conselho Regional, em listas compostas pelo número total de efetivos e 50% de
suplentes.
2. Os membros eleitos referidos no ponto anterior, alíneas g), h) e i) são apurados por
aplicação do método de Hondt.
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa pode, no respeito pelo regimento
e normas em vigor, apresentar propostas à Conferência Nacional.
4. Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada Conferência, um determinado
número de observadores.

Commented [IF12]:
 Reduzir as inerências
 Nivelar todas as regiões e núcleos por igual
Commented [IF13]: Permite acesso a dirigentes que
não estão nos Agrupamentos
Commented [IF14]: Preponderância aos Agrupamentos,
a estrutura básica do CNE
Aumentar a participação, com um maior sentido de
responsabilização do nível local
Eleito, para que seja um dirigente escolhido, e não uma
inerência
Não é passível de substituição por outro agrupamento /
nível
Commented [IF15]: Fomentar a participação de jovens
Rejuvenescer a composição da Conferência
Commented [IF16]: Assegurar um nível de
representatividade maior das listas (atualmente, a eleição
por listas, não prevê o método de Hondt e materializa a
eleição, por inteiro, da lista mais votada)
Commented [IF17]:  Deixar claro que todos os
dirigentes, noviços a dirigente e membros da IV secção
podem apresentar propostas, independentemente de serem
membros da Conferência.

Artigo 18.º
Competências
Ao Conselho Nacional PlenárioÀ Conferência Nacional compete:
a) votar o texto ou qualquer alteração dos Estatutos;
b) eleger a Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) eleger a Comissão Eleitoral Nacional;
c) demitir a Mesa, a Junta Central ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, em
caso de manifesta inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria
de três quartos dos votos dos membros presentes;
d) deliberar sobre todas as matérias da competência do Conselho Nacional;
e) apreciar planos estratégicos de desenvolvimento de médio e longo prazo para o
CNE e para as suas parcerias.
e) eleger a Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, no caso de no
sufrágio direto nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos validamente
expressos;
f) deliberar sobre a extinção do CNE;
g) deliberar sobre o destino dos bens, em caso de extinção do CNE.

Commented [IF18]: Fica aberto às possibilidades de
cada Conferência definir o número possível de
observadores

Commented [IF19]: conferir maior amplitude na base
eleitoral ativa

Commented [IF20]: Evita a necessidade de convocar
Conselho Nacional, passando a haver segunda volta

Artigo 19.º
Periodicidade
O CNP A Conferência Nacional reúne obrigatoriamente de três em três anos e,
extraordinariamente, sempre que a Mesa o decida ou lhe for requerida a sua
convocação:
a) sempre que a Mesa o decida; ou
a) for requerido pela Junta Central, ;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, ;
c) pelo Conselho Nacional de Representantes, ;
d) por um quinto mais uma das Juntas Regionais, ou
e) por um quinto mais um dos membros do da Conselho Conferência Nacional; ou
g) pela Comissão Eleitoral Nacional nos termos da alínea c) do artigo 18.º.
Subsecção II
Do Conselho Nacional de Representantes
5

Commented [IF21]: Total de pessoas (sem contar com
observadores): cerca de 225
Agrupamentos: 50%
Jovens: pelo menos 17%

Artigo 20.º
Composição
1. O Conselho Nacional de Representantes (CNR) tem a seguinte composição:
a) os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) 3 delegados de cada Região, pertencentes à Junta Regional;
f) 1 dirigente de cada Núcleo, pertencente à Junta de Núcleo;
g) um associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente,
representante por cada 10 Agrupamentos, com arredondamento por excesso, segundo
o último censo, eleito anualmente em Conselho Regional, por aplicação do método de
Hondt.
2. Para efeitos de alínea anterior, cada lista:
a) tem um total de efetivos correspondente ao número de representantes e 50% de
suplentes;
b) integra, pelo menos um terço de jovens conselheiros (associado efetivo com Promessa da IV Secção, noviço a dirigente ou dirigente com idade máxima de 25 anos);
c) só pode ter até dois elementos seguidos de cada um dos grupos (de jovens
conselheiros ou de outros conselheiros).
3. Qualquer associado com capacidade eleitoral ativa pode, no respeito pelo regimento
e normas em vigor, apresentar propostas ao Conselho Nacional.
4. Na medida das possibilidades, a Mesa fixa, para cada Conselho Nacional, um
determinado número de observadores.
e) representantes das Regiões, de harmonia com o artigo 36.º, havendo a
possibilidade de delegação para os membros das Juntas Regionais;
f) um representante por cada Junta de Núcleo;
g) três dirigentes dos Serviços Centrais.

Commented [IF22]: Reduzir inerências
Nivelar todas as Regiões ou núcleos por igual

Commented [IF23]: Dar preponderância aos
Agrupamentos
Aumentar a participação, com um maior sentido de
responsabilização do nível local
Eleitos, porque queremos que sejam escolhidos, e não uma
inerência
Anualmente, para ser mais fácil reequilibrar a composição
dos representantes à sua idade na data de realização dos
Conselhos, e permite uma maior renovação dos conselheiros
Commented [IF24]: Princípio da paridade, para
assegurar que os representantes eleitos para o Conselho
Nacional cumprem com as quotas definidas.
Commented [IF25]: Deixar claro que todos os dirigentes,
noviços a dirigente e membros da IV secção podem
apresentar propostas, independentemente de serem
membros da Conferência.
Commented [IF26]: Fica aberto às possibilidades de
cada Conferência definir o número possível de observadores

Artigo 21.º
Competências
Ao CNR Conselho Nacional compete:
a) aprovar e alterar os Regulamentos;
b) debater e aprovar o plano de acção e orçamento anuais dos órgãos e serviços do
nível nacional;
c) debater e aprovar o relatório e contas;
d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) decidir sobre a aquisição e alienação a qualquer título de bens imóveis sujeitos a
registo, podendo delegar essa competência noutros órgãos do CNE;
f) deliberar sobre matérias não compreendidas nas competências dos outros órgãos
da associação;
g) delegar competências suas no Conselho Permanente.

Commented [IF27]: Anterior d) Competência transferida
para a Conferência

Commented [IF28]: Anterior g) Elimina-se o Conselho
Permanente.

Artigo 22.º
Periodicidade
O CNR Conselho Nacional reúne ordinariamente uma vez por ano, exceto naqueles
em que se realiza o CNP a Conferência, e extraordinariamente, todas as vezes que a
Mesa decida ou lhe for requerida a sua convocação:
a) pela Junta Central;
b) pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) por um quinto mais uma das Juntas Regionais;
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Commented [IF29]: Consagrar a possibilidade, mas não
a obrigatoriedade, de separar a apresentação do Plano &
Orçamento, da apresentação do Relatório & Contas (já é a
prática atual)

d) por um quinto mais um dos membros do Conselho Nacional.
Secção III
Do Conselho Permanentedas Regiões

Commented [IF30]: Preponderância de significado no
nome do órgão (ouvir o Conselho das Regiões)

Artigo 23.º
Composição e Competências

Commented [IF31]:  Membros: 32

1. O Conselho das Regiões é um órgão consultivo da Junta Central Permanente e é
composto portem a seguinte composição:
a) os membros da Junta Central;
b) o Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais;
c) o Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) os Chefes Regionalis.
dois membros da Mesa dos Conselhos Nacionais, pelos membros da Junta Central,
por dois membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional e representantes de
cada Região na proporção de um por dois mil associados, com arredondamento por
excesso, nomeados pela Junta Regional.
2. Compete ao Conselho Permanentedas regiões :
a) exercer competências por delegação expressa do CNR;
b) dar parecer sobre estratégias a adotar,;
b) aconselhar a Junta Central sobre projetos e iniciativas a incluir nos Planos da Junta
Central;
c) aconselhar a Junta Central sobre investimentos plurianuais;
d) dar parecer sobre as propostas da Junta Central ;
e) dar parecer sobre outras matérias que a Junta Central entenda consultar o
Conselho das Regiões, por solicitação da Junta Central.
3. O Conselho Permanente das Regiões é convocado pelo Presidente da Mesa dos
Conselhos NacionaisChefe Nacional.
Secção IV
Da Junta Central

Commented [IF32]: Obter conselho e sensibilidade das
Regiões sobre o impacto das propostas
Auscultar as dificuldades e preocupações das bases
Commented [IF33]: Dar flexibilidade ao órgão
Commented [IF34]: Não sendo órgão deliberativo, não
carece dos mesmos formalismos da Conferência ou do
Conselho Nacional

Artigo 24.º
Composição
O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central, composta por dirigentes e tem a
seguinte composição, sendo a distribuição de pelouros feita internamente:
1. Membros eleitos
a) Chefe Nacional;
b) Chefe Nacional Adjunto;
c) Secretário Internacional;
d) três ou cinco Secretários Nacionais.
2. Membro nomeado: Assistente Nacional.

Artigo 25.º
Competências
No exercício das suas funções executivas, compete à Junta Central, nomeadamente:
a) assegurar a representação da associação;
b) coordenar e dinamizar a prossecução dos objetivos da associação;
c) desenvolver o espírito da fraternidade mundial do Escutismo;
d) promover as ações necessárias à correta aplicação do método escutista;
7

Commented [IF35]:  Melhoria da formulação

e) assegurar o funcionamento dos Serviços Centrais e implementar a eficiência
organizativa;
f) administrar o património do nível nacional do C.N.E. e dinamizar a independência
económica da associação;
g) representar a associação em Juízo e fora dele.
Artigo 26.º
Departamentos e Serviços
A Junta Central cria e extingue os departamentos e serviços que entenda necessários
para a auxiliarem no exercício das suas funções, assim como nomeia e exonera os
respetivos titulares.
Secção V
Do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Artigo 27.º
Composição e Competências
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é composto por cinco seis dirigentes eleitos
e um Assistente nomeado pela Conferência Episcopal Portuguesa, competindo-lhes,
nomeadamente:
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos do CNE;
b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão financeira da Junta Central;
c) dar parecer sobre o relatório e contas ao Conselho Nacional;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito estatutário e regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
f) exercer o poder jurisdicional como último órgão de recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar a Conferência Nacional e os Conselhos Nacionais Nacional quando a
Mesa o não faça nos termos estatutários e regulamentares;
i) cumprir as demais atribuições constantes da lei.

Commented [IF36]:  Permitir a entrada de um
Assistente, que dará mais apoio à ação do CFJN,
principalmente no que toca a aspetos mais relacionados
com o plano pastoral e questões relacionadas com a
idoneidade dos dirigentes.

CAPÍTULO VI
Das Regiões
Artigo 28.º
Áreas
Para melhor se atingirem os fins do CNE, considera-se o território português dividido
em Regiões, com limites, em princípio, correspondentes às dioceses.

Artigo 29.º
Autonomia das Regiões dos Açores e da Madeira
As Regiões dos Açores e da Madeira gozam de autonomia, no respeito integral dos
Estatutos e Regulamentos do CNE.
Artigo 30.º
Órgão Máximo Regional
O órgão máximo da Região é o Conselho Regional, o qual pode assumir a forma de
Conselho Regional de Representantes, nos termos a definir em regulamento.
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Commented [IF37]: Prever o Conselho Regional de
Representantes, que já está referido no Regulamento Geral

Artigo 31.º
Composição do Conselho Regional
O Conselho Regional é composto por:
a) pelos membros da Mesa do Conselho Regional, da;
b) membros da Junta Regional, do;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional,;
d) membros da Comissão Eleitoral Regionalpor todos os;
e) dirigentes oficialmente nomeados, os;
f) noviços a dirigente , ee os;
g) associados investidos pertencentes à última IV secção.
Artigo 31.º-A (novo artigo)
Composição do Conselho Regional de Representantes
O Conselho Regional de Representantes é composto por:
a) membros da Mesa do Conselho Regional;
b) membros da Junta Regional;
c) membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional;
d) membros da Comissão Eleitoral Regional;
e) 3 dirigentes delegados de cada Núcleo, pertencentes à Junta de Núcleo;
f) 2 representantes de cada Agrupamento, eleitos pelo Conselho de Agrupamento, em
lista de 2 elementos efetivos e 2 suplentes, apurados por aplicação do método de
Hondt.

Commented [IF38]: Admitir a Comissão Eleitoral
Regional, que é um órgão regional
Dar acesso aos noviços a dirigente, que atualmente não
têm assento (têm uma Promessa escutista na IV secção)

Artigo 32.º
Competências do Conselho Regional e do Conselho Regional de Representantes
1. Compete ao Conselho Regional e ao Conselho Regional de Representantes:
a) eleger a Mesa do ConselhoComissão Eleitoral Regional;
b) eleger a Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, no caso de no
sufrágio direto nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos validamente
expressos;
b) eleger os representantes da Região à Conferência Nacional, nos termos do artº 17º,
ponto 1, alíneas g) e i)
c) eleger os representantes da Região ao Conselho Nacional nos termos do artº 20º,
ponto 1 g);
d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Regional;
e) debater e aprovar o plano de ação e orçamento anuais dos órgãos e serviços do
nível regional;
f) debater e aprovar o relatório e contas;
g) elaborar regulamentos internos da Região;
h) votar propostas para serem apresentadas para aprovação superior;
i) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta Regional ou o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional, em caso de manifesta inobservância dos Estatutos e
Regulamentos do CNE, por maioria de três quartos dos votos dos membros presentes.
3. A competência prevista na última alínea do ponto anterior, não pode ser exercida
pelo Conselho Regional de Representantes.

Artigo 33.º
Órgão Executivo Regional
O órgão executivo regional é a Junta Regional, e tem a seguinte composiçãocomposta
por dirigentes:
1. Membros eleitos:
9

Commented [IF39]: Especificar os três grupos de
representantes a eleger.

a) Chefe Regional;
b) Chefe Regional Adjunto;
c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.
2. Membro nomeado: Assistente Regional.
3. Às Juntas Regionais compete:
a) Apoiar a ação dos Agrupamentos, principalmente ao nível pedagógico e
organizativo, ou acompanhamento dos Núcleos, quando existirem
b) Aferir as necessidades de formação a nível regional e providenciar formação que
colmate essas falhas, em moldes a definir em regulamento

Artigo 34.º
Coordenador Regional
1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho Regional eleger, a título
transitório, um dirigente para Coordenador Regional que, com o Assistente Regional,
serão membros doa Conferência Nacional e do Conselho Nacional de Representantes.
2. O Coordenador Regional e o Assistente Regional exercem as competências da
Junta Regional.
3. A missão principal do Coordenador Regional é promover eleições e o seu mandato
é de um ano, no máximo, não sendo passível de renovação.
Artigo 35.º
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é composto por três quatro dirigentes
eleitos e um Assistente nomeado pelo Bispo diocesano e exerce as competências
definidas no Regulamento Geral do CNE.
Artigo 36.º
Delegados do CNR
Cada Região tem tantos assentos no Conselho Nacional de Representantes com voto
deliberativo, quanto os dirigentes regionais titulares mais um delegado por cada dez
Agrupamentos, com arredondamento por excesso, segundo o último censo.

Commented [IF40]: A autonomia financeira, bem como a
administração e gestão do património do CNE à guarda de
uma determinada estrutura (Agrupamento, Junta de Núcleo
ou Junta Regional), está no artº 14º.
A competência de aferir as necessidades de formação do
nível regional e providenciar formação que colmate as
lacunas identificadas é uma competência exclusiva da Junta
Regional, ao passo que, a competência de apoiar a ação dos
Agrupamentos, principalmente ao nível pedagógico e
organizativo, é uma competência da Junta de Núcleo, ou na
ausência desta estrutura, da Junta Regional. A razão desta
escolha prende-se, com quatro razões:
Atender às especificidades regionais
Privilegiar o contacto mais próximo que as Juntas de
Núcleo têm com os seus Agrupamentos
Assegurar condições de coordenação da estratégia de
promoção da formação, tendo em consideração a
necessidade de atingir uma escala mínima para justificar a
realização da formação, minorando os riscos do seu
cancelamento por falta de formandos
Motivar uma maior partilha de experiências formativas entre
os formandos, potenciada pela participação de formandos de
vários núcleos nos mesmo momentos formativos
Nada impede que uma Junta Regional defina, em articulação
com as Junta de Núcleo, uma delegação de algumas das
competências associadas à formação.
Commented [IF41]: Clarificar que a principal atribuição
do Coordenador é promover eleições, razão pela qual o seu
mandato é de 1 ano, no máximo, não renovável.
Pretende-se salvaguardar o caráter excecional e transitório,
na vida desse órgão, da existência da vacatura de uma Junta,
ao invés de se assumir a figura do Coordenador como um
substituto do órgão.
Commented [IF42]:
Adaptação da solução do CFJN ao CFJR

Artigo 37.º
Dos Núcleos
1. O Núcleo tem por objetivo a coordenação do Escutismo da sua área territorial,
2. A área territorial do Núcleo é parte de uma única Região.
3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de Núcleo, com composição e
competências análogas às do Conselho Regional, mas não pode reunir no formato de
representantes.
4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo, com composição e competências
análogas às da Junta Regional e tendo como principal competência apoiar a ação dos
Agrupamentos, nomeadamente a nível pedagógico e organizativo.

CAPÍTULO VII
Dos Agrupamentos
Artigo 38.º
Estrutura Local

10

Commented [IF43]: Para além das que resultam da
autonomia financeira, gestão (administração e património)
As Juntas Regionais podem ainda delegar / distribuir
responsabilidades na formação por Juntas de Núcleo

1. A estrutura básica do CNE é o Agrupamento, o qual engloba as secções e
categorias de acordo com o artigo 11.º.
2. Os Agrupamentos correspondem, em princípio, às paróquias, sem prejuízo da
possibilidade de existirem mais de um Agrupamento numa paróquia, ou de existir um
Agrupamento que corresponda a várias paróquias.
3. Podem também existir Agrupamentos vinculados a outras instituições religiosas
católicas.
Artigo 39.º
Órgãos
1. O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de Agrupamento, no qual têm
assento com voto deliberativo todos os que o têm no Conselho Regional, competindolhe, nomeadamente:
a) eleger o Chefe de Agrupamento;
b) debater e votar as ações comuns a todo o Agrupamento;
c) debater e votar o relatório e contas;
d) elaborar regulamentos internos.
e) debater e votar o plano de ação e respetivo orçamento;
f) eleger o representante do Agrupamento à Conferência Nacional, nos termos do
artigo 17º, ponto 1, alínea h);
g) eleger os representantes do Agrupamento ao Conselho Regional de
Representantes, nos termos do artigo 31º-A, alínea e).
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direcção do Agrupamento, composta pelos
seguintes dirigentes:
a) Chefe de Agrupamento;
b) Assistente de Agrupamento;
c) Chefe de Agrupamento Adjunto;
d) Secretário de Agrupamento;
e) Tesoureiro de Agrupamento;
f) Chefes de Unidade.
3. Os cargos da direção de Agrupamento podem ser acumulados pelo mesmo
dirigente, exceto os cargos referidos nas alíneas a), c) e e) do ponto anterior.
4. Compete à Direção de Agrupamento:
a) velar pela boa aplicação do método escutista;
b) programar a ação educativa no âmbito da animação espiritual e da fé;
c) aprovar a constituição de Unidades no Agrupamento;
d) admitir Aspirantes sob proposta do Chefe de Unidade;
e) ratificar as nomeações e exonerações de dirigentes, da competência do Chefe de
Agrupamento.

Artigo 40.º
Conselho de Pais
1. Dado que a tarefa educativa compete fundamentalmente à família, cada
Agrupamento tem um Conselho de Pais, constituído por todos os encarregados de
educação dos associados menores, funcionando como órgão consultivo.
2. O Conselho de Pais é presidido pelo Chefe de Agrupamento ou por outro dirigente
por ele designado.
3. O Conselho de Pais pode eleger uma Comissão Permanente de Pais para colaborar
com a Direcção de Agrupamento, quando esta o solicitar.
CAPÍTULO VIII
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Commented [IF44]: Consagrar a realidade já existente
de mais do que um Agrupamento na mesma paróquia
Possibilitar a existência, devidamente concertada com os
Párocos, de ter um Agrupamento que serve mais do que uma
paróquia, aproveitando recursos adultos escassos e/ou
permitindo que dois agrupamentos com poucos miúdos
possam ter Secções mais estáveis com mais do que um
Bando, Patrulha, Equipa ou Tribo.
Dar condições de maior solidez à manutenção de
agrupamentos em zonas do país menos povoadas
Commented [IF45]: Consagrar a realidade já existente
de Agrupamentos em Seminários, Colégios, etc.

Commented [IF46]: Assegurar a viabilidade de
Agrupamentos com poucos dirigentes.
O Chefe de Agrupamento, o Chefe de Agrupamento Adjunto
e o Tesoureiro de Agrupamento têm que ser pessoas
diferentes

Da Assistência Religiosa
Artigo 41.º
Assistentes
1. De acordo com a natureza da associação, há a todos os níveis assistentes
eclesiásticos, com a categoria de dirigentes, aos quais compete:
a) representar a autoridade eclesiástica na associação, nos respetivos níveis;
b) animar a comunidade Escuta no sentido de ela ser espaço eclesial de
evangelização e vivência da Fé.
2. O Assistente Nacional é nomeado pela Conferência Episcopal, ouvido o movimento.
3. O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da respetiva diocese, ouvido o
movimento.
4. O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da diocese em que está integrado,
ouvido o movimento.
5. O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o pároco, exceto nos casos em que o
Bispo diocesano nomeie outro assistente, sacerdote ou diácono.
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser auxiliado por um(a) religioso(a) ou
leigo(a).

Commented [IF47]:
Melhor especificação

CAPÍTULO IX
Das Eleições
Artigo 42.º
Processo Eleitoral
1. Têm capacidade eleitoral ativa - direito de votar:
a) os dirigentes em efetividades de funções;
b) os noviços a dirigente ;
c) os associados efetivos, com promessa, da IV Secção.
2. Têm capacidade eleitoral passiva - direito de ser candidato e de ser eleito:
a) para o exercício de funções em qualquer órgão do CNE: os dirigentes em
efetividade de funções.
b) para ser membro do Conselho Regional de Representantes, do Conselho Nacional
e da Conferência Nacional:
• os dirigentes em efetividades de funções;
• os noviços a dirigente;
• os associados efetivos, com promessa, da IV Secção.
13. Os membros dos órgãos a seguir indicados são eleitos por sufrágio universal,
direto e secreto, sendo o caderno eleitoral composto pelos associados efetivos com
capacidade eleitoral ativa do nível respetivo:
a)
Nível Nacional: Mesa da Conferência Nacional e do Conselho Nacional, Junta
Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional.
b)
Nível Regional: Mesa dos Conselhos Regionais, Junta Regional e o Conselho
Fiscal e Jurisdicional Regional
c)
Nível de Núcleo: Mesa do Conselho de Núcleo e Junta de Núcleo
A Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional são eleitos por sufrágio
universal, direto e secreto, dos dirigentes, caminheiros investidos e noviços a
dirigentes do CNE, sendo o caderno eleitoral composto pelos associados efetivos do
CNE com capacidade eleitoral ativa.
4. As eleições são realizadas em Mesas de Voto em todas as Regiões e em todos os
Núcleos, podendo existir Mesas de Voto também nos Agrupamentos.
5. É permitido o voto por correspondência, tal como o voto através de plataforma
digital, quando tecnicamente for possível, nos termos a definir em regulamento.
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Commented [IF48]: Clarificar quem pode eleger e quem
pode ser eleito.
Ajuda a delimitar os associados que podem ter acesso aos
órgãos deliberativos.
os Caminheiros passam a ter o direito de eleger os
membros dos órgãos nacionais – Junta Central, Mesa,
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, e por via indireta,
caso sejam conferencistas, a Comissão Eleitoral Nacional.
Os noviços a dirigentes, por maioria de razão, passam a ter
os mesmos direitos dos Caminheiros e Companheiros.
Confirmar o pendor identitário de o CNE ser uma
associação de juventude, dando voz aos jovens na tomada
das decisões mais importantes (logo à partida, as que lhes
dizem respeito mais diretamente, nos seus Agrupamentos),
mas também naquelas decisões que marcam a associação
como um todo, como é o caso das eleições para os níveis
intermédios e para os níveis nacionais.
Os órgãos eletivos do CNE (as Juntas dos vários níveis,
Mesas, Conselhos Fiscais e Jurisdicionais, Comissões
eleitorais e direções de Agrupamento) são órgãos que,
estando ao serviço da associação, não devem onerar nem
prejudicar o desenvolvimento pedagógico dos nossos
Caminheiros e Companheiros, razão pela qual se considerou
estarem abertos apenas a listas de dirigentes candidatos.
No caso dos órgãos deliberativos (Conferência, Conselhos
Nacional e Regionais, de Núcleo e de Agrupamento),
entendeu-se que a participação dos Caminheiros,
Companheiros e noviços a Dirigente faz sentido, pelas razões
expostas acima.
Commented [IF49]: A Mesa passa a ser eleita por
sufrágio universal, beneficiando do mesmo quórum de
eleitores dos restantes órgãos.

Commented [IF50]: Consagrar a possibilidade, quando
praticável, do voto eletrónico em plataforma digital, o que
poderá permitir reduzir de forma substancial a abstenção,
pela maior comodidade do processo eleitoral que introduz.

6. No caso de nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos validamente
expressos, na primeira volta, no sufrágio universal, direto e secreto, proceder-se-á a
uma segunda volta entre as duas candidaturas mais votadas.
7. O processo eleitoral é orientado pela Comissão Eleitoral Nacional, composta por
três dirigentes, eleita na Conferência Nacional.

Commented [IF51]: Realização de uma segunda volta,
no caso de nenhuma lista recolher os votos necessários para
ser eleita na primeira volta; esta solução dispensa a
necessidade de convocar um Conselho para proceder à
repetição do processo de votação.

Artigo 43.º
Duração e renovação dos Mandatos
1. Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do CNE têm uma duração de
três anos
2. S, sem prejuízo da sua renovaçãodo ponto anterior, é permitida a renovação de
mandatos, com os seguinte limites:
a) Membros dos órgãos nacionais, regionais e de núcleo: 2 mandatos consecutivos;
b) Chefe de Agrupamento: 3 mandatos consecutivos.;
3. Sem prejuízo do ponto anterior, não são considerados os mandatos exercidos em
órgãos idênticos de regiões, núcleos ou agrupamentos diferentes.
4. Os mandatos com duração inferior a 1 ano não são contados para efeito do ponto 2.
5. A cooptação não é considerada para efeito da contagem do limite de mandatos
previsto no ponto 2.
Artigo 44.º
Compatibilidade e Cooptação
1. Os membros da Junta Central, do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto
os respetivos Assistentes Nacional, e os Chefes Regionais e os Presidentes dos
Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais não podem exercer qualquer outro cargo
na Associação.
2. Qualquer vaga na Mesa dos Conselhos Nacionais, na Junta Central ou no Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto quanto ao respetivo Presidente ou Chefe
Nacional, não implica a exoneração do órgão, devendo os seus membros por
cooptação designar o substituto.
3. A cooptação prevista no número anterior não terá lugar quando o número de
cooptados exceder metade dos membros da lista eleita, facto que determinará nova
eleição do respetivo órgão.

Commented [IF52]: Estes 9 anos seguidos, de pertença
ao mesmo órgão, são um limite razoável para equilibrar a boa
prática de manter elementos em funções por mais de um
mandato, com o objetivo de não se perder a experiência nos
cargos e os benefícios que daí advêm, com a necessidade de
promover a rotação de cargos, condição necessária para o
rejuvenescimento da associação, o dinamismo de novas
ideias, ambições e formas de trabalhar, numa associação que
se quer experiente na ação, fiel aos seus valores, mas
próxima do tempo em que os jovens vivem.
Permite ainda conter o nível de sacrifício que se exige aos
dirigentes que abdicam do tempo de trabalho direto com as
crianças e jovens, para se dedicarem às estruturas.
Commented [IF53]: No caso dos Agrupamentos,
considerou-se a necessidade de prever um mandato
adicional, em termos de limitação, atendendo à necessidade
de encontrar e de formar candidatos com as características
adequadas ao exercício dessa função, num contexto de uma
comunidade de dirigentes com dimensão bastante mais
reduzida do que nos restantes níveis.
Commented [IF54]: Excluiu-se da contagem de mandatos,
os casos de mandatos interrompidos na parte inicial (até um
ano), bem como os casos de cooptação, o que acompanha as
práticas noutros organismos.

Artigo 45.º
Homologação
1. Todos os dirigentes candidatos a eleições para a Junta Central e para as Juntas
Regionais os órgãos nacionais, regionais e de Núcleo, sujeitos a eleição por sufrágio
universal deverão ter o seu nome previamente homologado pela competente
autoridade eclesiástica.
2. O silêncio pelo prazo de 30 diasfixado em regulamento após a receção da
comunicação, equivalerá à homologação.
3. Só depois da homologação dos nomes da lista pela autoridade eclesiástica
competente é que esta pode ser aprovada pela Comissão Eleitoral respetiva.
CAPÍTULO X
Do Património
Artigo 46.º
Composição
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Commented [IF55]: Estendeu-se a necessidade de
homologação das listas candidatas aos órgãos executivos
nacionais e regionais, para todos os órgãos eleitos por
sufrágio universal dos níveis nacional, regional e de núcleo,
isentando-se, assim, as comissões eleitorais e os Chefes de
Agrupamento.
No primeiro caso, dada a impraticabilidade relacionada com
a eleição ser efetuada no decurso da Conferência Nacional,
Conselho Regional ou de Núcleo.
No caso do Chefe de Agrupamento, por uma questão de
dificuldade prática em obter homologações numa escala tão
alargada.
Naturalmente, qualquer candidato a chefe de Agrupamento
deve, antes de se manifestar disponível a essa candidatura,
dialogar com o Assistente de Agrupamento, para aferir, de
forma prática e direta, das condições que tem para o
exercício do cargo, incluindo, naturalmente, a confiança do
seu Assistente, condição essencial para o exercício com
sucesso desse cargo.

O património do CNE é composto por:
a) os bens imóveis e móveis adquiridos, por qualquer título, pelo CNE;
b) os bens administrados por órgãos de qualquer nível da associação;
c) as contribuições dos associados;
d) o órgão oficial FLOR DE LIS;
e) a Editorial FLOR DE LIS;
f) o Depósito de Material e Fardamento;
g) os subsídios e doações;
h) os rendimentos que puder obter por meios consentâneos com o ideal da
associação.
Artigo 47.º
Extinção
1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível reunir o a Conselho
Conferência Nacional Plenário para deliberar sobre o destino dos seus bens, estes
reverterão em favor da educação cristã de jovens, nos termos que forem determinados
pela Conferência Episcopal.
2. Em caso de extinção de Agrupamento, Núcleo ou Região, o destino dos bens é
decidido pelo órgão deliberativo do nível imediatamente superior.

CAPÍTULO XI
Disposições Finais
Artigo 48.º
Normas Supletivas
Na falta de norma expressa quanto à estrutura, competência e eleição dos órgãos ou
cargos eletivos, aplica-se sucessiva e analogicamente o disposto para o nível
imediatamente superior.
Artigo 49.º
Revogação
Estes Estatutos revogam expressamente os anteriores.
Artigo 50.º
Alteração Estatutária
Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação do da Conselho Conferência
Nacional Plenário, tomada por maioria de três quartos dos membros presentes, tendo
de ser distribuídas as propostas de alteração com antecedência mínima de sessenta
dias.
Artigo 51.º
Norma transitória
1. A duração dos mandatos dos órgãos atuais mantém-se até aos seus termos.
21. A contagem de mandatos consecutivos, para o cumprimento do artº 43º, 2., faz-se
desde o início de todos os mandatos passados e não determina a interrupção dos
mandatos atuais em curso, o que se deve manter até à data do respetivo termo.
2. Aos membros dos órgãos em funções é permitida a renovação, por um mandato
adicional, independentemente no número de mandatos já exercidos à data de entrada
em vigor destes Estatutos.
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Commented [IF56]: Solução similar à que foi seguida
aquando da entrada em vigor da limitação de mandatos
autárquicos: os mandatos em curso mantêm-se até ao seu
termo, independentemente do número de mandatos já
exercidos, sendo adicionalmente possível exercer um
mandato adicional.
Impedir que os órgãos caiam no vazio por falta de tempo
para motivar ou formar uma nova equipa, não
comprometendo a eficácia destas alterações por um período
excessivo de tempo.

Artigo 52.º
Entrada em vigor
Os Estatutos e suas alterações aprovados nos termos do artigo 50º, votadas
favoravelmente por mais de três quartos dos membros presentes no Conselho
Nacional Plenário, entram em vigor imediatamente após a sua homologação pela
Conferência Episcopal e o cumprimento dos trâmites legais.
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