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ENQUADRAMENTO

O Corpo Nacional de Escutas iniciou em

2019 um processo de auscultação

amplamente participado por todos os

escuteiros da associação, partindo das

secções, envolvendo dirigentes ativos nas

diferentes estruturas (local, núcleo,

regional, nacional) até a dirigentes que se

encontram, hoje, fora do ativo.

 

O objetivo é claro, queremos conhecer

melhor as razões que levaram dirigentes a

deixar o CNE para que possamos trabalhar

para melhorar a nossa associação, assim

como serviço que presta às comunidades,

aos jovens e aos seus adultos voluntários.

 

O presente formulário foi desenvolvido

especificamente para dirigentes que

deixaram o ativo em 2018 e 2019 e

pretendeu aferir concretamente as razões

da saída do movimento e de que forma

podemos estar preparados para melhor

conseguir reter e captar dirigentes no

futuro.

 

Responderam a este inquérito 410

dirigentes, 189 homens e 220 mulheres,

distribuidos pelas 20 regiões escutistas, 



CARACTERIZAÇÃO 

Participaram neste inquérito dirigentes fora do ativo entre os 22 e os 67 anos de idade,

com a moda a evidenciar-se entre os 24 e os 31 anos. 

 

91,2% dos inquiridos tem formação além da escolaridade obrigatória, com um total de 145

licenciados (moda) e 100  inquiridos com o 12º ano de escolaridade concluído.

 

91% dos inquiridos exerce uma atividade profissional atualmente.

 

 



VIDA ESCUTISTA 



MOTIVAÇÕES 

maternidade/paternidade (maior necessidade de se dedicarem a filhos pequenos).

falta de apoio/compreensão do cônjuge para o que é exigido a um dirigente do CNE.

trabalhos por turnos ou mudança de local de trabalho que o impediram de participar

nas atividades do agrupamento.

dificuldade em conjugar a vida pessoal e profissional.

exigências para se ser dirigente do CNE, quer em termos de disponibilidade como

processos burocráticos e formativos.

conflitos entre os adultos voluntários, nomeadamente problemas de comunicação ou a

total ausência desta. 

No que respeita à sugestão "Se desejares desenvolver a tua resposta explicando melhor as

razões da tua saída do ativo, por favor, fá-lo aqui:"   a maioria dos inquiridos referiu aspetos

como:

 



melhor gestão dos conflitos / melhor comunicação / investir numa melhor relação entre

os adultos voluntários.

mais apoio no que toca às necessidades individuais do dirigente/ Procurar perceber as

dificuldades que enfrenta.

menos cobrança sempre que o dirigente não tem a disponibilidade desejada / Maior

flexibilidade.

No questionário foram incluídos campos onde os inquiridos puderam desenvolver as suas

respostas. Estas foram compiladas num documento entregue à Junta Central para análise e

reflexão, servindo como mais um suporte à elaboração do seu plano estratégico.

 

À questão "Quer o agrupamento, quer o CNE, poderiam ter feito algo para evitar a tua

saída? Se sim, o quê?" As respostas foram muito diversas, tendo a maioria das respostas

incidido em:

 

 

 

 



uma conversa, um pedido de desculpas.

apresentação de medidas de melhoria ao nível da política interna do agrupamento (o

agrupamento demonstrar que está disposto a negociar algumas mudanças internas).

simplificação dos processos para formar dirigentes / regresso ao ativo de dirigentes.

aguardar para que se altere a conjuntura atual (financeira, filhos pequenos...).

À questão "Pode o teu agrupamento ou CNE fazer algo para que regresses ao ativo? Se

sim, o quê?" as respostas foram muito diversas, tendo a maioria das respostas incidido em:

 

 

 

 



Alguns comentários:

 

"Obrigado pela iniciativa. Muito interessante que o CNE comece a pensar e a analisar
situações como esta. Boa caça."
 

"Quero agradecer as oportunidades que o CNE me deu enquanto cresci nas secções e
sobretudo o que cresci enquanto dirigente. As experiências que tive enquanto dirigente
orientaram a minha carreira profissional pelo que tenho que estar muito grata."
 

"Obrigado pela vossa preocupação. Fiquei agradavelmente surpreendido quando recebi
este mail, porque acho que é uma auscultação muito importante a fazer. Valorizar
quem se afastou e os seus motivos é uma atitude de humildade institucional que muito
me sensibilizou. Boa caça/pesca!"
 

"Desejo os maiores sucessos ao movimento CNE. Mesmo na “reserva” mantenho o apoio
possível ao movimento e ao agrupamento."
 

"Continuo a admirar o movimento e os seus valores. 20 anos de escutismo foram
marcantes na minha vida, especialmente na minha adolescência."
 

"Gostava que estes questionários fossem de facto tidos em consideração!"
 

 

 

 


