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Não está bem determinado no tempo quando teve o CNE a primeira abordagem quantitativa ao seu

efetivo, mas um breve olhar sobre as primeiras Flor de Lis permite perceber que foi essa uma das suas

primeiras preocupações. De facto, em dezembro de 1925, numa coluna intitulada “Quantos somos?”,

escreve-se: “Vão ser enviados às Juntas Regionais os mapas para o censo dos grupos no presente ano.

Cada chefe de grupo encherá três desses mapas…”. 

 

A necessidade de acompanhar e apoiar os grupos nascentes e a necessidade da cotização e da

manutenção de registos actualizados, levaram inclusive à criação de uma Secretaria Geral de Estatística,

uns anos mais tarde. Na década de 30 do século passado, e perante tantas dificuldades de implantação,

o CNE desabafa pelo esforço despendido e respetivos resultados. Mas a chama não se apagou e chegou

incólume aos 25 anos de vida. Avançando no tempo, e olhando desapaixonadamente para a curva do

efetivo relativamente aos últimos 30 anos, podemos perceber que a preocupação pelo abrandamento

do ritmo do crescimento, ou mesmo pela ausência de crescimento é apenas deste século. Efetivamente,

até 2000, o CNE limitou-se a “ocupar” o território português e a crescer, crescer.

 

Eventualmente, fruto de uma visibilidade pública que essa ocupação deveria permitir, dão-se passos

concretos na década de 90 do século passado com a publicação do “CNE em números” em 1990 e em

1997. Passos esses que se tornam largos na primeira década do século XXI no que à análise do efetivo diz

respeito. Pela mão do chefe Edgar Zeferino, o CNE publica o “CNE em números 2007” (ver bibliografia) e

realiza um Seminário em 2008 na região de Aveiro (ver bibliografia) dedicado a esta temática.

Entretanto o “CNE em números” vai sendo atualizado em 2010, 2012 e em 2013, atingindo proporções de

produção heróica, tal a quantidade de dados aí apresentados. Esse último, deveria continuar a merecer

profunda análise e reflexão para todos os níveis do CNE. O seu primeiro capítulo, o sumário executivo,

constituído por 28 páginas profusamente ilustradas, deveria ser de leitura obrigatória nas formações do

Corpo Nacional de Escutas. 

 

Também, de leitura obrigatória, deveria ser um documento semelhante apresentado no Congresso 2013.

Está em causa o despertar para esta dimensão que tem de constar das agendas dos diferentes níveis do

CNE. Isto porque o desvendar das razões para não estarmos a crescer podem dizer muito sobre o

escutismo que somos: É o “inverno demográfico”? É a estrutura societal que construímos? São os adultos

que não conseguimos ter e/ou reter? São os múltiplos apelos que desafiam os nossos jovens? É a

mensagem que já não corresponde aos anseios destes? São os meios que usamos para passar a

mensagem?

 

 

 

 

INTRODUÇÃO



Este documento, produzido em 2019 no âmbito da Equipa Nacional para o Desenvolvimento, e

apresentado na sua versão final no Encontro Nacional de Chefes de Agrupamento, realizado de 8 a 10 de

novembro de 2019 em Vagos (região de Aveiro), não procura dar respostas definitivas. Procura, todavia,

fazer as perguntas certas. 

 

E como?

Atualizando dados de 2013 a 2019, por um lado, abrindo outros ângulos de visão, por outro lado, vai

querer suscitar primeiro inquietação, depois reflexão e, finalmente, ação. Vai tentar mostrar com dados

que nem tudo está mal, no sentido em que podemos afirmar que estamos a crescer, ainda que

relativamente. E vai, por isso, pedir que cada Agrupamento, Núcleo, Região, se debruce sobre esta

realidade, e em especial sobre a realidade que mais lhe diz respeito. 

 

Não se trata de sobrevivência numa altura em que caminhamos para o 1º centenário do CNE. Trata-se de

conhecer a realidade, antecipar cenários e tendências, consolidar alguns caminhos e corrigir outros

com base numa análise tão factual, rigorosa e organizada quanto possível, e que se traduza em

comunidades mais solidárias, mais fortes, mais coesas, mais felizes. Trata-se de poder chegar a mais

crianças, a mais jovens, a mais adultos. Trata-se de localmente encontrar a melhor forma de

Baden-Powell e o seu legado poderem ser conhecidos e abraçados. 

 

O Escutismo é uma força transformadora que cada um de nós viu e vê operar na sua vida. Trata-se,

portanto, de mudar vidas! E de preparar essas vidas para mudar o mundo. Como podemos resistir ao

apelo de a partilhar com tantos quantos possamos?



 Não podemos afirmar que a evolução populacional portuguesa, nas faixas etárias do nosso interesse,

tenha sido favorável ao CNE desde praticamente 1976. E apesar disso, como veremos mais à frente, o

CNE cresceu de forma visível nessa realidade desfavorável até ao final do século XX.

 

Podemos observar na Figura 1, em dados tratados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), a

evolução populacional relativa ao período 1971-2017 e às faixas etárias entre os 0 e os 24 anos. Primeiro,

começa a decair fortemente a curva dos 0-4 anos, seguindo-se, sem apelo nem agravo, as restantes

faixas etárias.

 

Há, entretanto, de 1991 a 2005, uma estabilização da população nessa faixa dos 0-4 anos, que depois se

repercute, ainda que em menor espaço temporal, nas faixas etárias seguintes, e que esperamos ainda

ver refletida na faixa dos 20-24 anos.

 

Mas a realidade tem sido dura e, portanto, de 2005 em diante, a curva dos 0-4 anos volta a cair. E esse

efeito já se sente na faixa seguinte, dos 5-9 anos, tipicamente o correspondente aos Lobitos, e também

na faixa 10-14 anos, o correspondente aos Exploradores, a partir de 2011. O mesmo deverá acontecer às

restantes faixas etárias. É, naturalmente, uma questão de tempo.

QUADRO DEMOGRÁFICO

FIGURA 1: EVOLUÇÃO POPULACIONAL NOS ÚLTIMOS ANOS (FFMS 1971-2017)



No que diz respeito ao quadro onde nos movimentámos até 2017 a análise mais relevante está feita. 

O que podemos esperar daqui para a frente? Nada de muito positivo em termos populacionais, dizem as

projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE) na Figura 2. O quadro pretende mostrar diversos

cenários de evolução da população em território nacional, com uma estimativa e 5 cenários possíveis.

 

Tendo a projeção sido realizada em 2012, e estando nós já 7 anos após, podemos afirmar com alguma

segurança que o cenário baixo (a encarnado) não será de se verificar. Começamos, aliás, já a ter condições

para melhor distinguir se o caminho será pelo cenário alto ou pelo cenário central, mas, em qualquer um

deles, iremos perder população. Com um Censos à porta, em 2021, iremos necessariamente perceber

melhor o que nos espera. Em todo o caso, não se espera, salvo grandes alterações da ordem mundial, que

um cenário sem migrações tenha condições para se tornar realidade. Em todo o caso, o INE,

avisadamente, previu a sua possibilidade, até para percebermos que sozinhos

seremos necessariamente menos.

 

 

FIGURA 2: PROJEÇÃO POPULACIONAL (INE 2012-2060)



Essa perda de população irá necessariamente afetar a nossa população-alvo. Podemos observar, a título

de exemplo, nas figuras seguintes, Figura 3 a Figura 10, as projeções para o país e para as grandes regiões,

para a faixa 0-14 anos. 

 

A análise desta faixa etária em específico é particularmente relevante para este trabalho uma vez que

apresenta a população total máxima possível para os lobitos e exploradores mas também, e não menos

relevante, a mesma população dos 0 aos 5 anos que não sendo ainda escuteiros são o futuro de curto e

médio prazo.

 

Para análise:

 

 

FIGURA 3: PROJEÇÃO POPULACIONAL PORTUGAL FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)

FIGURA 4: PROJEÇÃO POPULACIONAL NORTE FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)



FIGURA 5: PROJEÇÃO POPULACIONAL CENTRO FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)

FIGURA 6: PROJEÇÃO POPULACIONAL ALENTEJO FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)



FIGURA 7: PROJEÇÃO POPULACIONAL LISBOA FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)

FIGURA 8: PROJEÇÃO POPULACIONAL ALGARVE FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)



FIGURA 9: PROJEÇÃO POPULACIONAL AÇORES FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)

FIGURA 10: PROJEÇÃO POPULACIONAL MADEIRA FAIXA 0-14 ANOS (INE 2012-2060)

Tendo o cenário central como referencial de análise, podemos dizer que nem tudo é tão mau quanto parece.

Globalmente teremos alguma estabilização nas curvas populacionais entre as terceira e quarta década do
século XXI. Mais localmente, a Madeira e o Norte serão as grandes regiões mais afetadas com perdas na ordem
dos 45% na faixa etária dos 0-14 anos. Segue-se, em menor grau, com perdas da ordem dos 40%, os Açores, o
Alentejo e o Centro. Menos mal, neste contexto, estarão Lisboa com perdas de 22% e o Algarve com perdas de
15%. Isto, repetimos, num cenário central, em que Portugal registaria uma perda populacional global de quase
20% e uma perda populacional na faixa etária dos 0-14 anos de 36%.

 



 E sobre a evolução do Corpo Nacional de Escutas o que podemos dizer?

 

Até ao ano 2000 o crescimento é caso de estudo, particularmente extraordinário. Num espaço de tempo

de, sensivelmente, 20 anos, verifica-se um crescimento de 21470 para 69907 associados. O efetivo

mais do que triplica (ver Figura 11). A partir daí – 2001 – entra-se em movimento oscilatório, tendo registado

um efetivo máximo de 73365 em 2014 e registado ainda valores para a segunda década do século XXI

praticamente todos acima dos 70000 escuteiros.

 

O ano 2000 corresponde a um período em que as faixas etárias da população nacional dos 0-5 anos e 6-9

anos estão em plena estabilização, ou seja, deixaram de decrescer há algum tempo. Ou seja, o CNE

cresceu num período de forte decrescimento da sua população-alvo. Como é isto possível? A resposta a

esta questão é particularmente relevante e, sabemos bem, merecedora das mais diversas análises. Mas

podemos dizer com segurança que por um lado, nessa altura, não havia muita oferta fora da escola para

além do escutismo. Por outro lado, a vida girava muito mais ao ritmo das comunidades paroquiais. E ainda,

o CNE estava ainda em fase de forte crescimento na implementação territorial.

 

A grande expansão no número de agrupamentos no pós 25 de abril colhe frutos (ver Figura 12). O número

de Agrupamentos estabilizou nos últimos 12 anos, tendo tido um máximo de 1031 Agrupamentos ativos em

2014. Que esta estabilização no número de Agrupamentos não nos leve a pensar que a implementação

territorial está esgotada. Cabe, aqui, lançar o repto para que as estruturas regionais e de núcleo possam ter

um olhar renovado sobre as dinâmicas locais, concelhias e distritais, contrastando os dados populacionais

com a implantação do CNE no terreno. Também, é tempo de ponderar outras abordagens ao território,

abrindo espaço para Agrupamentos interparoquiais ou outro tipo de estruturação que melhor sirva os

interesses do escutismo e das comunidades.

 

 

 

DADOS NACIONAIS DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS

FIGURA 11: EVOLUÇÃO EFETIVO NACIONAL (CNE 1979-2019)



 E olhando dentro dos, ainda hoje, mais de 1000 agrupamentos: como se registou esta evolução nas

diferentes secções? Veja-se os dados relativos ao período 2013-2019. Para dados anteriores, aconselha-se a

consulta do “CNE em Números 2013” (Gráfico 1-9, página 7).

 

Na Figura 13, apresentada infra, podemos “ler” algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, importa

destacar o desfazer de um mito que assumia uma crescente infantilização do movimento. Não se pode ler

isso, apesar da II secção e da I secção serem as mais povoadas. 

 

Olhando para o período em apreço, observamos até que são duas secções que estão a diminuir, e,

portanto, neste contexto de estabilização do efetivo, diminuindo também o seu peso relativo. Também,

observamos crescimento quer na III, quer em particular na IV secção. Numa segunda nota, é de destacar o

facto de os Dirigentes terem passado em 2019 a ser a terceira “secção” com mais elementos, superando os

Pioneiros. O CNE tem, segundo os números, dirigentes suficientes para cumprir a sua missão.

 

Numa terceira nota, importa reforçar que com o efetivo em estabilização, e com o aumento do número de

dirigentes, então os “miúdos”, globalmente, estão a diminuir. E isto, sim, prova que há lições importantes e

urgentes a retirar daqui. Se o aumento de adultos é até desejável no sentido de termos mais gente

voluntária ao serviço do movimento, mas se esse aumento não é acompanhado por entradas de crianças e

jovens, então o nosso desafio deixa de ser infantilização e passa a ser de “adultização”. Estamos a ficar

velhos?

FIGURA 12: EVOLUÇÃO NÚMERO AGRUPAMENTOS (CNE 1990-2019)



 Veja-se como, na Figura 14, tem evoluído o número de escuteiros por dirigente. Estamos a caminhar para

uma cada vez maior personalização do escutismo. Aliás, um sentido que o próprio Baden-Powell

preconizou. Conhecer suficientemente bem cada rapaz… escusado será dizer que o número de 4 escuteiros

por dirigente significa que numa secção com 16 miúdos, teríamos 4 dirigentes na equipa de animação! A

realidade testemunhada por algumas centenas de dirigentes ao longo dos encontros regionais e no

encontro nacional de Chefes de Agrupamento permite-nos dizer, com segurança, que esse não é o cenário

que se constata no dia-a-dia dos Agrupamentos do CNE.

 

 

 

FIGURA 13: EVOLUÇÃO DO EFETIVO POR SECÇÃO (CNE 2013-2019)

FIGURA 14: EVOLUÇÃO RÁCIO ESCUTEIRO/DIRIGENTE (CNE 1992-2018)



 E, continuando neste indicador, como estão as Regiões do CNE? Acredita-se que temos assimetrias

regionais e a Figura 15 assim o mostra. Para um historial mais completo remete-se referência para o “CNE

em Números 2013”, página 5. A Região com menos escuteiros por dirigente seria, assim, em todo o período,

Viana do Castelo com um dirigente para cada 2,9 escuteiros, seguida de perto pelos Açores (a diminuir no

período considerado), por Lamego (a diminuir bastante) e por Bragança-Miranda (a aumentar bastante ao

ponto de se juntar à Guarda e a Beja). As Regiões onde cada dirigente tem, segundo os dados, mais

escuteiros à sua responsabilidade são, claramente, em todo o período, o Algarve e Setúbal, embora ambos

a diminuir, o que fez com que Aveiro se juntasse ao grupo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas leituras não dispensam outras que se possam e devam fazer. Resumem, contudo, alguns grandes

indicadores que devem fazer parte do caderno de encargos de análise dos efectivos das Secções,

Agrupamentos, Núcleos e Regiões.

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: EVOLUÇÃO RÁCIO ESCUTEIRO/DIRIGENTE POR REGIÃO (CNE 2013-2018)



 O cálculo da taxa de penetração, ou seja, da percentagem do efetivo na população portuguesa, é, apesar

de muito simples no conceito, extremamente difícil de fazer com precisão.

 

A complexidade advém logo da forma como os dados populacionais nos são fornecidos. De facto, a faixa

etária que devemos considerar é a dos 5-24 anos, o que não encaixa com exatidão na divisão etária

do CNE.  

 

Acrescem, depois, as questões territoriais. Dioceses e distritos não “batem certo” em várias situações, o que

transvasa para concelhos e freguesias. Por exemplo: uma Diocese é constituída por populações de diversos

distritos, mas não na totalidade dos diversos distritos, o que cria enormes dificuldades nos cálculos dado

que a agregação em dimensões comparáveis se torna um enorme desafio e nem sempre possível.

 

Num terceiro nível, surgem situações altamente complexas que a crescente mobilidade trouxe. Há cada

vez mais escuteiros que residem noutras localidades que não a localidade onde o Agrupamento está

registado.

Depois destes avisos para interpretação, fica claro que o cálculo da taxa de penetração quer do nível

nacional, quer dos níveis regionais, teve que ser ajustado. Estamos certos que, ainda que o rigor não seja de

100%, os dados que aqui colocamos para análise são altamente fiáveis e correspondem – com margens

residuais e marginalizáveis de erro – à realidade. E o que encontrámos, pode ser sintetizado num valor

médio de 3,2% para o CNE (56 943 escuteiros em 2017, contra 2 101 214 residentes em Portugal). 

 

Quer isto dizer que em 100 pessoas a viver em Portugal com idade para fazer parte do CNE, 3,2 fazem

efetivamente parte do CNE. A distribuição por género, com maior preponderância do sexo feminino,

implica, naturalmente, uma taxa maior para elas do que para eles. Mas, em média, esta taxa começa nos

3,4% para os Lobitos, sobe aos 3,8% nos Exploradores e decresce para 2,8% nos Pioneiros e 1,6% nos

Caminheiros.

 

Consideremos, agora, o mesmo indicador, mas numa base regional. As Figuras 16 a 19 apresentam as taxas

de penetração para as diversas secções.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CNE E A POPULAÇÃO PORTUGUESA: TAXAS DE PENETRAÇÃO

FIGURA 16: TAXA DE PENETRAÇÃO LOBITOS 2017 (CNE)



Cada região terá um interesse muito particular nesta leitura e, portanto, não nos compete fazer  avaliações

exaustivas relativamente aos resultados, mas, ainda assim, podemos notar na Figura 16, pela positiva, as

regiões dos Açores, Aveiro, Braga, Santarém e Viseu, bem acima da taxa nacional no que diz respeito aos

Lobitos. Sobre outras regiões, podemos sempre encarar um resultado menos positivo como uma maior

oportunidade de crescimento. 

 

No caso dos Exploradores, acresce às regiões anteriormente listadas, a região de Leiria (Figura 17). Numa

situação menos interessante neste particular mantém-se a região da Madeira.

 

Olhando para a Figura 18, relativa aos Pioneiros, destacam-se claramente as regiões de Braga e Santarém,

mantendo assim o registo das secções anteriores.

 

 

FIGURA 17: TAXA DE PENETRAÇÃO EXPLORADORES 2017 (CNE)

FIGURA 18: TAXA DE PENETRAÇÃO PIONEIROS 2017 (CNE)



Começa a notar-se, pela negativa, os efeitos da desertificação nas regiões pequenas e interiores, muito

possivelmente com os jovens a sair para estudar e trabalhar. Esse efeito ganha contornos enormes no

que diz respeito aos Caminheiros. Aqui, ver Figura 19, novamente Braga e Santarém se destacam, mas

agora acompanham-as, de mais perto, as regiões de Leiria, Aveiro e Coimbra.

 

 

 

 FIGURA 19: TAXA DE PENETRAÇÃO CAMINHEIROS 2017 (CNE)



A base do CNE são os seus Agrupamentos. São estas mais de 1000 estruturas locais que, hoje e sempre,

dão um sentido local, comunitário e vivo ao escutismo, potenciando o seu envolvimento e também o seu

impacto na comunidade em que estão inseridos. Estruturas dinâmicas que, tal como muitas outras, têm

um ciclo de vida. As suas longevidades são extremamente longas e é comum ver-se celebrar aniversários

atrás de aniversários. Mas também acontece que possam desaparecer. 

 

De facto, desde que os agrupamentos se tornaram a estrutura base do CNE, em finais dos anos 50, já se

extinguiram mais de 300 Agrupamentos, o que dá uma média simpática de 5 por ano, ou seja,

considerando que estamos numa fase de estabilidade relativamente ao número total de Agrupamentos,

temos uma taxa de renovação anual de 0,5%. Olhando para a Figura 20 podemos observar que o efetivo

médio por Agrupamento está estável este século em torno dos 70 elementos.

 

 

 

 

DOS AGRUPAMENTOS E DAS SECÇÕES

FIGURA 20: EFETIVO MÉDIO POR AGRUPAMENTO (CNE 1990-2019)

Este efetivo médio, bem repartido, poderia dar, grosso modo, 15 elementos por secção com 10 dirigentes (o

Agrupamento ideal?). Sabendo, contudo, que a distribuição não é uniforme, e considerando os valores

constantes na Figura 13, diríamos que o Agrupamento real tem 22% de Lobitos, 26% de Exploradores,

20,5% de Pioneiros, 11% de Caminheiros e 20,5% de Dirigentes, ou seja, considerando um efetivo de 70

elementos, teríamos 15 Lobitos, 18 Exploradores, 14,5 Pioneiros, 8 Caminheiros e 14,5 Dirigentes. Olhando

agora para as secções registamos com alguma apreensão, a quantidade de valores abaixo do que é

regulamentarmente preconizado.

 

 

 

 

 



FIGURA 21: Nº DE LOBITOS POR ALCATEIA (CNE 2018)

Alcateia: 19 Alcateias sem Lobitos e 270 Alcateias com menos de 10 Lobitos, ou seja, temos 289 Alcateias

(28%, mais de uma em cada quatro!) que não estão em condições regulamentares. Da leitura da Figura 21

podemos ainda observar que há 273 Alcateias com apenas 2 Bandos. Ou seja, de outro ângulo, o número

total de Alcateias com 3 ou mais Bandos cifra-se em 458, ou seja, não chega a metade das Alcateias

existentes! Há, no outro extremo, 25 Agrupamentos que têm mais do que 35 Lobitos no seu efectivo.

 

 

 

 

 

FIGURA 22: Nº DE EXPLORADORES POR EXPEDIÇÃO (CNE 2018)



Expedição (ver Figura 22): 16 Expedições sem Exploradores e 132 Expedições com menos de 8 Exploradores,

ou seja, 148 Expedições que não estão nas condições regulamentares. No outro extremo, há 118 Expedições

com, pelo menos 5 Patrulhas. Comparativamente com os Lobitos podemos afirmar que as Expedições

estão mais estáveis no seu quantitativo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade (ver Figura 23): 23 Comunidades sem Pioneiros e 225 Comunidades com menos de 8

Pioneiros, ou seja 248 Comunidades que não estão previstas no Regulamento Geral. No extremo oposto há

44 Comunidades com, pelo menos, 5 Equipas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clã: 74 Clãs sem qualquer Caminheiro e 549 Clãs com menos de 8 Caminheiros, ou seja, mais de metade

dos Clãs não têm efetivo suficiente para serem um Clã em termos regulamentares! Não há Clãs com mais

de 32 Caminheiros… Urge encontrar respostas para esta(s) realidade(s)?

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Nº DE PIONEIROS POR COMUNIDADE (CNE 2018)

FIGURA 24: Nº DE CAMINHEIROS POR CLÃ (CNE 2018)



Ainda no que respeita ao número de Caminheiros inscritos nos Clãs, fizemos uma análise mais fina.

Vejamos na Figura 25, a distribuição do número de Caminheiros por Clã em 2018. Esta distribuição, segue

uma distribuição normal com assimetria positiva, o que nos permite dizer que o processo é aleatório,

permitindo utilizar os instrumentos básicos da Estatística descritiva caso o necessitemos. O Clã típico, o da

moda, tem 5 Caminheiros. E há mais de 90 Clãs com 5 Caminheiros! Se pensarmos num Clã regulamentar,

o mais típico é mesmo o Clã com 8 elementos. Há 80 desses Clãs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise semelhante foi feita, mas para o número de dirigentes por Agrupamento (Figura 26). Aqui,

também para o ano de 2018, observamos que há uma distribuição quase simétrica, o que sugere, uma vez

mais, que a distribuição do número de dirigentes por Agrupamento, globalmente considerados, segue

uma distribuição normal. 

 

O Agrupamento típico tem 9 Dirigentes. Há quase 90 Agrupamentos que o “reivindicam”, mas há também

muitos Agrupamentos com 10, 11, 12, 13, 14 ou mesmo 15 dirigentes. Digamos que, nesta situação, o típico é

um Agrupamento ter entre 9 e 15 Dirigentes. Não será exatamente típico ter nem mais de 24 dirigentes,

havendo um extremo nos 44 Dirigentes!, nem menos de 4 Dirigentes. Mas há, ainda, um número razoável

de casos atípicos.

 

 

 

 

FIGURA 25: CLÃS VERSUS CAMINHEIROS 2018 (CNE)

FIGURA 26: DIRIGENTES VERSUS AGRUPAMENTOS 2018 (CNE)



Para terminar esta secção, deixaremos uma nota muito breve sobre as pirâmides etárias de 2013 e de 2018

(ver Figuras 27 e 28). Historicamente, tem-se observado desde a década de 90 do século passado

que a percentagem relativa de escuteiras tem vindo a crescer, tendo ultrapassado os rapazes em 2013.

Podemos observar que as raparigas continuam a alargar o fosso para os rapazes, representando em 2018,

uma diferença global de +4,2%, quando em 2013 era apenas de +0,5%! Que esperar em 2023? O rácio de

raparigas vai continuar a crescer ao ritmo médio de quase 0,75% ao ano? Arriscamos a dizer que começa a

estar em risco a paridade definida pelo IPDJ!

 

Digno de registo e de atenção é também o facto de apenas nos dirigentes se verificar um número maior de

homens do que de mulheres. Este dado, contrário à realidade de todas as secções, merece análise mais

profunda acerca das razões pelas quais esta realidade existe.

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27: PIRÂMIDE ETÁRIA 2013 (CNE)

FIGURA 28: PIRÂMIDE ETÁRIA 2018 (CNE)



Porque um trabalho desta natureza deve poder ter dados que sejam uma chamada de atenção e, se puder,

deve inspirar à ação Dirigentes, Regiões, Núcleos e Agrupamentos, apresentamos de seguida algumas figuras

referentes aos efetivos das Regiões escutistas entre 2013 e 2019.

 

Começamos pela Figura 29 que apresenta o TOP 3 em termos de Regiões: Braga, Lisboa e Porto. O grande

desafio para 2020 passa por ver se Lisboa finalmente ultrapassará Braga no seu efetivo. A Região do Porto

segue nos 9000 de efetivo, alheia a essas questões de “liderança”. 

 

Vale a pena cruzar esta análise com a análise das taxas de penetração e com a análise da evolução

populacional respetivas para que possamos compreender, por um lado, as diferenças no potencial

de crescimento, e por outro natural ajustamento do número do efetivo de cada Região.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando para as Regiões com mais de 3000 escuteiros de efetivo na Figura 30, encontramos 4 Regiões. O

título de maior Região depois das grandes foi, em 2013 e 2014, a de Coimbra. Em 2015 pegou-lhe Setúbal que,

mesmo a perder efetivo desde então, não tem perdido a “coroa”. A Região de Coimbra segue a perder efetivo

na mesma dança. As Regiões dos Açores e de Aveiro seguem tranquilas nas suas posições.

 

Nas Regiões com mais de 2000 escuteiros, representadas na Figura 31, temos também 4: Leiria-Fátima,

Santarém, Algarve e Viseu. Estas duas últimas têm estado taco a taco com Viseu a levar a melhor em 2019.

Vejamos o que acontecerá em 2020. Quanto a Leiria-Fátima e Santarém registe-se um aspeto muito positivo:

ambas estão a crescer!

 

 

 

DAS REGIÕES

FIGURA 29: TOP 3 REGIONAL (CNE 2013-2019)



FIGURA 30: AS REGIÕES 3000+ (CNE 2013-2019)

FIGURA 31: AS REGIÕES 2000+ (CNE 2013-2019)

Passando às Regiões com efetivo entre 1000 e 2000 escuteiros, representadas na Figura 32, encontramos,

nada mais nada menos, do que 6 Regiões, embora a Madeira em 2019 tenha saído deste clube, tendo

baixado dos 1000. Temos Viana do Castelo e Évora acima dos 1500 elementos, perfeitamente destacadas e

até em fase de ligeiro crescimento. Seguem-se Vila Real e Portalegre/Castelo Branco. Vila Real tem perdido

bastante efetivo. Teremos inversão de posições no(s) próximo(s) ano(s)? Finalmente Guarda e Madeira bem

emparelhadas entre os 1000 e os 1100 de efetivo: ora sobes tu ora desço eu.

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminamos esta análise com as Regiões com menos de 1000 escuteiros. Na Figura 33 observemos

Bragança-Miranda, Lamego e Beja. Esta última parece procurar regressar à linha dos 1000 escuteiros. Será

interessante acompanhar os esforços desta Região nos próximos anos. Lamego e Bragança-Miranda

parecem querer disputar a linha dos 500 escuteiros: Bragança-Miranda quer atingir novamente e superar

essa linha; Lamego não quer baixar dessa linha. Não é de estranhar que as Regiões mais pequenas em

termos de efetivo sejam todas Regiões de interior. 

 

Um CNE, 20 Regiões, tantas realidades!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma nota de relevo para um prisma de análise que consideramos ser muito relevante tem que ver com as

diferenças enormes de efetivo nas diversas Regiões e do possível impacto desse fator – que influencia

fortemente a ação e as diferentes lideranças estratégicas de cada estrutura regional – na Unidade do CNE e

na relevância institucional de cada Região no exercício de governança da própria associação.

 

FIGURA 32: AS REGIÕES 1000+ (CNE 2013-2019)

FIGURA 33: AS REGIÕES 1000- (CNE 2013-2019)



Uma palavra para os nossos voluntários. Fomos à procura do tempo médio de permanência de um adulto no

Corpo Nacional de Escutas. Os valores obtidos, extraídos do Sistema Integrado de Informação Escutista (SIIE),

mostram que o tempo de permanência de um adulto no escutismo oscila entre os 5,9 anos em Beja e os 10,9

anos em Lamego.

 

 

 

DOS DIRIGENTES

FIGURA 34: TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA DOS DIRIGENTES (CNE 2019)

Uuanto ao total de admissões, regressos e saídas de Dirigentes, podemos observar na Figura 35 a evolução

relativa aos anos 2013-2018. O saldo foi negativo apenas em 2015, sendo de registar ainda uma diminuição no

número de saídas nos últimos 4 anos. Registou-se, simultaneamente, um aumento dos regressos no mesmo

período, o que justifica as variações positivas no saldo.

 

 

 

FIGURA 35: ADMISSÕES, REGRESSOS E SAÍDAS (FFMS 1971-2017)



Terminamos com a apresentação do número de Auxiliares em cada região (Figura 36). Verifica-se que esta é

uma figura a que pouco se recorre no CNE e que tantas potencialidades pode ter na captação de adultos.

 

Muitos de nós consideramos que um Auxiliar não é “carne nem peixe”, mas, em muitas situações, pode ser a

melhor forma de conseguirmos ter algum compromisso e entrega de voluntários adultos para com o

escutismo.

 

 

 

FIGURA 36: AUXILIARES NO CNE (CNE 2019)



1. Mapear os Dirigentes versus cargos atualmente desempenhados por Região/Núcleo; Perceber claramente

quantos Dirigentes estão dedicados em exclusividade aos jovens, quantos estão dedicados às estruturas

(incluindo Agrupamentos). Veja-se, também do número de cargos/funções que cada dirigente exerce.

 

2.  Verificar as taxas de penetração ao nível local e, com a ajuda do “CNE em Números 2013”, identificar

potenciais localidades onde faça sentido investir em futuros Agrupamentos; não esquecer a possibilidade de

cruzar esses dados com a realidade Diocesana, de forma a prever soluções inovadoras e híbridas como

Agrupamentos inter-paróquias. 

 

3. Tendo os Dirigentes mapeados como na ideia 1, criar objetivos de crescimento ao nível do Dirigentes, caso

necessário e criar por Secção consoante os Dirigentes disponíveis para trabalhar com as Secções no

Agrupamento.

 

4. Ao nível das Secções aprofundar soluções para os Agrupamentos com Secções sem representação

regulamentar.

 

5. No caso dos Clãs, com um défice tão grande de Clãs de Agrupamento, criar uma base nacional de boas

práticas ao nível regional/núcleo e continuar a apostar em soluções inovadoras para que os Caminheiros

possam viver em pleno a sua Secção. 

 

6. Ainda relativamente aos Dirigentes, estudar a sua distribuição geográfica por Agrupamento ao nível das

Regiões/Núcleos. Não haverá casos de Agrupamentos com muitos e Agrupamentos na porta ao lado com

poucos? “Empréstimo”? “Comissão de Serviço”? Fará sentido? 

 

 

 

 

 

 

7 DEIAS, 10 DESAFIOS



 

7.

Precisamos, por incrível que pareça, de direcionar esforços de marketing direcionados aos rapazes. Estamos

em risco de perder a paridade do IPDJ! Um trabalho aqui seria perceber o que os jovens rapazes querem e

eventualmente esperem do escutismo.

 

8.

Definir e praticar uma política de follow-up dos Dirigentes que saem. Os regressos em termos de números

são interessantes, mas não há um “carinho” especial por aqueles que saem. Saber as razões, agradecer-lhes,

dar-lhes algo para que fique uma ponte para o ser regresso é fundamental.

 

9. É preciso encontrar forma de diminuir o número de saídas. Acompanhar os Dirigentes com um sistema de

tutoria permanente, um irmão mais velho, que vai acompanhando e reunindo numa base anual ou outro

sistema. Prevenção, acompanhamento e apoio. Definir e implementar uma política de prevenção,

acompanhamento e apoio.

 

10.

Apostar no aumento dos Auxiliares. Envolver mais os pais e outras pessoas da comunidade local na vida dos

Agrupamentos.

7 DEIAS, 10 DESAFIOS



Com este trabalho, era nossa intenção despertar para a problemática e para o interesse de olhar para os

dados, sem aquela coisa de, “não vou ler este calhamaço de 600 páginas”. Se conseguimos despertar a vossa

atenção, então, já ficamos felizes com a possibilidade de ficar uma sementinha plantada nas equipas

regionais, de núcleo ou de agrupamento.

 

Por outro lado, este trabalho não esgota o que se pode fazer com os números do CNE. Sabemos que há

regiões e núcleos a fazer o seu trabalho de casa e, até, a procurar indicadores estatísticos que possam

apontar caminhos. Sabemos de Agrupamentos que procuram suprir as quebras de efetivo, ou a menor

procura, com ações concertadas junto das suas comunidades. A esses, este trabalho não lhes serve porque já

estão noutra fase de desenvolvimento.

 

Também suspeitamos que há quem olhe para isto e veja mais uma “cena burocrática”. Não sejamos velhos

do Restelo. Se é verdade que, parafraseando, “há mais vida para além dos números”, também é verdade que

a realidade pode vir a esmagar-nos se não procuramos interpretar o presente, tendo por base o passado. Não

temos que ser todos a fazê-lo, mas temos que reconhecer que muito podemos aprender com o que já foi

vivenciado, e, nestes casos, não chega a nossa intuição, que facilmente nos engana. É preciso dados.

 

Ao CNE do presente e do futuro desejamos que este exercício se possa manter e que seja ampliado!
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