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O Corpo Nacional de Escutas (CNE)- Escutismo Católico Português, 
criado em 27 de maio de 1923, é uma associação de utilidade públi-
ca, que tem como finalidade contribuir para a educação dos jovens, 
através de um sistema de autoeducação progressiva baseado num 
sistema de valores, de acordo com o ideal de Baden Powell, fundador 
mundial do escutismo. Pretende-se, desta forma, que cada jovem 
se torne num cidadão consciente e empenhado na construção de 
um mundo melhor, tendo por base o método educativo do escutis-
mo. O Movimento está organizado em quatro secções, para que o 
Programa Educativo possa ter um pleno desenvolvimento: 

- Os Lobitos (6-10 anos) são os eco-heróis do presente, tendo 
como principal função a de criarem- criar novos hábitos, novas for-
mas de fazer, criar futuro- preservando assim a “Casa Comum”, aqui 
representada pela tenda. 

- Os Exploradores e Moços (10-14 anos) são cadetes no início, 
Querubins de Vara Flamejante no final, após aceitarem o desafio de 
transformarem- mudar de um estado para o outro, reformar, mov-
erem-se, renovando e transformando pelo caminho, agindo para 
evitar a condenação do planeta. 

- Os Pioneiros e Marinheiros (14-18 anos) têm como principal 
missão a de inovarem- ir para além do lhes é imposto, pensar de 
novo e reinventar. Com a sua bússola, que os orienta, nunca perdem 
o norte, aceitando valores fundamentais na construção e vivência 
da Casa Comum.

- Os Caminheiros e Companheiros (18-22 anos) têm como pala-
vra de ordem a cooperação- valorizarem o trabalho em equipa para 
ultrapassar os obstáculos e alcançar o topo da montanha, passan-
do por várias experiências que os desperta para o compromisso da 
construção do Mundo Novo.
Em todo o campo, e durante o acampamento, haverá ainda a pos-
sibilidade de participar em workshops, jogos, ateliers, momentos de 
reflexão e debate, fomentando-se o convívio e troca de experiên-
cias entre todos aqueles que aceitaram o desafio de participar 
neste Acanac. O suporte dado por todos os adultos voluntários é, 
desta forma, essencial, para que estes sejam dias inesquecíveis e 
enriquecedores.
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1.ª Secção: a Alcateia 
- que acolhe as crianças (os lobitos) dos 6 aos 10 anos, orga-
nizados em “bandos”

2.ª Secção: a Expedição/a Flotilha 
- que acolhe os pré-adolescentes (os exploradores/moços) 
dos 11 aos 14 anos, distribuídos por “patrulhas/tripulações”. 

3.ª Secção: a Comunidade/a Frota 
- que acolhe os adolescentes (os pioneiros/marinheiros) dos 
14 aos 18 anos, que formam “equipas/equipagens”. 

4.ª Secção: o Clã/a Comunidade 
- que acolhe os jovens (os caminheiros/ companheiros) dos 18 
aos 22 anos organizados em “tribos/companhas”

Ao celebrar o seu 94º aniversário, o Corpo Nacional de 

Escutas conta com 71 000 associados, distribuídos por 

1032 Agrupamentos- a estrutura de incidência paroquial 

e base do Movimento-, cobrindo todo o território nacional, 

Genebra e Macau (agrupamentos isolados), sendo assim 

a maior associação de juventude portuguesa. 

O 23.º Acampamento Nacional
De 31 de Julho a 6 de agosto, Idanha-a-Nova vai receber 
o 23.º Acampamento Nacional, com 21 514 participantes, 
sendo esta a maior atividade em campo da história do 
Corpo Nacional de Escutas. Tendo um leque variado de 
objetivos, focando-se sempre na formação das crianças 
e jovens do Movimento,  destacam-se a promoção de 
uma partilha de conhecimentos e experiências de difer-
entes proveniências (inclusive de diferentes países); a 
promoção do sentido de corpo e de pertença ao CNE; a 
oferta de oportunidades diversificadas de aprendizagem 
individual e comunitária, que possam também concorrer 
para o progresso individual dos jovens, e afirmarem o mov-
imento escutista como uma proposta de desenvolvimento 
sustentável com impacto na nossa comunidade; preten-
dendo-se ainda que seja uma atividade de referência no 
percurso escutista de cada participante.
 O tema geral do acampamento: “Abraça o Futuro”, visa 
convidar cada um- dos 6 aos 22 anos- a refletir, com a 
ajuda do Espírito do Planeta, sobre a degradação das 
condições de vida e sustentabilidade do nosso Mundo- 
do ponto de vista ambiental, social, económico, religioso 
e cívico-, desafiando também a que se ponha em prática 

medidas concretas com um impacto positivo, por forma a 
alterar e a abraçar o futuro e a tornar o Mundo um lugar 
melhor para todos. Com a ajuda dos elementos da Água, 
Fogo, Ar e Terra, cada uma das quatro secções procurou 
desenvolver esta temática geral de acordo com as carac-
terísticas das crianças e jovens que as integram:


