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1. Enquadramento da Proposta; 

2. Objetivos e linhas gerais; 

3. Proposta de adição/alteração de artigos do regulamento: 

a. Permanência na IV após os 22 anos; 

b. Permanência no movimento Escutista após a Partida. 

4. Mística e simbologia - enquadramento 

 

1. Enquadramento da Proposta 

No 13º ciclo do Cenáculo Lisboa Ocidental, que decorreu nos dias 8, 9 e 10 de março de 2019, 

sobre o tema: “A Evolução está em Ti!”, foram debatidos temas relacionados com a integração 

de escuteiros com Necessidades Educativas Especiais (NEEs) no CNE.  

Era ambição da Equipa Projeto responder a questões tais como: 

• Como podemos contribuir para um melhor desenvolvimento de elementos com NEEs 

enquanto escuteiros, nas suas secções? 

• Porquê abandonar elementos do nosso grupo no momento em que mais precisam de 

apoio? 

• Que solução podemos dar a estes elementos após os 22 anos?  

Resultante da CYARTA, foi apresentado ao Conselho de Núcleo uma proposta elaborada pelos 

60 caminheiros presentes no Cenáculo, de forma a colmatar as necessidades no que respeita ao 

tema abordado. Deste Conselho foi formada uma equipa constituída por 6 caminheiros e 6 

dirigentes de forma a estudar e aperfeiçoar esta mesma proposta, com o intuito de a apresentar 

em Conselho Nacional.  
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Para além disto, este tema também foi abordado no Encontro Nacional de Guias, onde foi 

possível concluir que, com o intuito de melhorar a inclusão das pessoas com NEEs, o CNE 

deveria: 

• Não as discriminar ou excluir; 

• Ter um programa adequado enquanto as mesmas estejam no seu percurso escutista; 

• Iniciar uma formação para dirigentes sobre como incluir estas pessoas adequadamente; 

• Ter uma formação para os jovens e crianças sobre esta inclusão; 

• Organizar um grupo de pessoas com NEEs que explore o seu potencial; 

• Alargar o período de permanência na IV secção para os jovens com NEEs, ou numa fase 

transitória, ou numa equipa de animação, para que possam continuar a ajudar sem ter 

a responsabilidade de um dirigente; 

• Incentivar os que não se conseguem integrar num Agrupamento a integrar a FNA; 

• Adaptar atividades e métodos de ensino com base nas limitações de cada um e de 

maneira a que ninguém se sinta excluído; 

• Entender que as pessoas com NEEs são uma mais-valia para o CNE e motivá-las a ficar 

sendo a inclusão uma relação recíproca e enriquecedora de partilha e aprendizagem. 

 

É do entendimento geral que, apesar de valores como o respeito, inclusão, tolerância e 

igualdade de direitos serem fortemente promovidos ao longo da vida escutista, estes não são, 

na prática, aplicados em todas as situações. O caso das pessoas com NEEs é um exemplo desta 

situação, visto que o Escutismo tem um impacto positivo muito grande nas suas vidas, mas 

acabam por ser deixadas de parte após terminarem a sua caminhada na IV secção, deixando de 

fazer parte daquilo que muitos consideram ser a sua família. 

Ao apresentarmos esta proposta de integração, pretendemos promover o espírito de inclusão 

que é uma das bases do movimento Escutista. A sua implementação irá não só permitir que os 

elementos que estejam nesta situação possam continuar a ser acompanhados e a florescer 

como pessoas e como cidadãos, mas também sensibilizar todos os outros escuteiros em relação 

a este assunto, mostrando que as diferenças entre todos nós não devem ser alvo de discórdia, 

mas sim uma oportunidade de partilha e aprendizagem. 
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2. Objetivos e Linhas Gerais 

De modo a melhor explicitar quais os elementos aos quais esta proposta se irá aplicar, 

passaremos a utilizar o termo “Incapacidades Psicomotoras” (IPM) ao invés de Necessidades 

Educativas Especiais, visto que este último abarca muitas situações que não se justifica incluir 

nesta proposta. Assim, entendem-se como IPM condições como: 

• Atrasos do desenvolvimento; 

• Autismo; 

• Cegueira; 

• Danos cerebrais traumáticos; 

• Síndroma de Down; 

• Surdez; 

• Incapacidades cognitivas; 

• Incapacidades físicas; 

• Incapacidades múltiplas (dois ou mais diagnósticos, onde cada um individualmente não 

constitui uma incapacidade suficiente para esta condição, mas sim o somatório da 

condição médica). 

 

Posto isto, a proposta desenvolvida tem como principais motivos e objetivos:  

• Adaptar o tempo de permanência na IV secção ao percurso escutista particular de 

elementos com IPM; 

• Prolongar a lógica de “dar e receber” na relação já existente com elementos portadores 

de IPM, valorizando o seu contributo e potenciando a sua autonomia e continuação do 

seu desenvolvimento; 

• Evitar a saída e o abandono do movimento por parte destes elementos numa altura da 

sua vida em que potencialmente vêm as suas opções ainda mais limitadas; 

• Evitar a perda da identificação dos elementos portadores de IPM com o movimento 

escutista, sendo que o uso da farda é um fator determinante nessa identidade;  

• Não impor qualquer obrigação aos Agrupamentos, permitindo a adoção desta proposta 

na medida das suas realidades locais; 
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3. Proposta de adição/alteração de artigos do regulamento 

a) Permanência na IV de jovens com IPM até aos 25 anos 

Da experiência que temos, é comum existirem alguns elementos que não realizam as suas 

passagens entre cada secção de acordo com as idades estipulas pelo Regulamento Geral do CNE. 

Temos conhecimento que estas exceções são utilizadas conscientemente e quando estamos 

perante um jovem com IPM. De forma a equilibrar estes atrasos nas passagens pelas secções, 

reconhecemos que a idade limite dos caminheiros deve ser estendida até que o elemento 

complete os 4 anos de Caminheirismo, não podendo, no entanto, exceder os 25 anos de idade.  

Segue-se a proposta de alteração no Regulamento Geral do CNE (alterações a vermelho): 

 

Artigo 23.º 

Associados Efetivos não Dirigentes 

Os associados efetivos não dirigentes distribuem-se 

pelas seguintes Secções: 

Lobitos - I Secção - dos 6 até aos 10 anos; 

Exploradores - II Secção - dos 10 até aos 14 anos; 

Pioneiros - III Secção - dos 14 até aos 18 anos; 

Caminheiros - IV Secção - dos 18 até aos 22 anos. No 

caso do associado efetivo apresentar IPM, poderá 

estender a sua permanência, não podendo contudo 

permanecer mais de 4 anos na IV secção ou para além 

da conclusão do ano em que completar os 25 anos de 

idade (na circunstância em que tenha estendido a sua 

permanência em secções anteriores). 

Os caminheiros que não apresentem IPM, após os 22 

anos de idade ou depois da Partida, apenas podem 

continuar no Agrupamento até aos 25 anos de idade, 

desde que sejam admitidos como candidatos a 

dirigente.  
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b) Permanência no movimento escutista após terminar o seu percurso na IV secção 

Após muita deliberação e discussão, concluiu-se que a melhor maneira de superar este 

problema é através da criação de uma nova categoria de associados efetivos do CNE: os 

Escuteiros Auxiliares (EA).  

Nesta categoria estarão incluídos os escuteiros que tenham realizado a sua vivência na IV secção 

e que queiram participar ativamente no Agrupamento após esta, mas sem ter responsabilidade 

pedagógica, devido ao facto de apresentarem algum tipo de Incapacidade Psicomotora. 

 

De seguida apresenta-se a proposta (a vermelho) de alteração/adição de artigos ao 

Regulamento Geral do CNE, elaborada tendo em conta os seguintes pontos-chave:  

• Quando terminarem o seu percurso na IV secção; 

• Terão farda, com lenço diferente (sugestão: branco debruado a verde escuro); 

• Não terão responsabilidade pedagógica; 

• A sua permanência no Agrupamento como Escuteiro Auxiliar é aprovada pela Direção; 

• Quotas iguais aos dirigentes; 

• Responsabilidades e objetivos dentro do Agrupamento definidas em Direção, revistos 

anualmente. 
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PARTE II 

Associados 

 

Artigo 22.º 

Associados em Geral 

 

1. Associados do CNE são os indivíduos, do sexo 

masculino ou feminino, que tenham feito a Promessa 

escutista e permaneçam vinculados à Associação. 

2. Os associados do CNE designam-se por Escutas ou 

Escuteiros. 

3. Os associados efetivos do CNE distribuem-se pelas 

seguintes categorias: 

a) associados efetivos não dirigentes; 

b) dirigentes, incluindo os assistentes eclesiásticos; 

c) escuteiros auxiliares. 

4. Integram-se ainda no CNE os Aspirantes que são os 

indivíduos que pretendem adquirir, pela primeira vez, 

a qualidade de Escuteiro, os quais cumprem um 

período mínimo, após a admissão, durante o qual se 

preparam para a Promessa escutista. 

5. O CNE aceita a colaboração de outras pessoas e 

entidades, designando-se: 

a) auxiliares; 

b) beneméritos. 

(…) 

Artigo #º  

Escuteiros auxiliares 

 

1. Escuteiro auxiliar é todo aquele que tenha realizado 

a sua vivência na IV secção e que, apesar de ter 

alguma Incapacidade Psicomotora, queira continuar a 

participar ativamente no agrupamento e no 

movimento escutista, sem ter, no entanto, qualquer 

responsabilidade pedagógica nos mesmos. 

2. Entende-se por Incapacidade Psicomotora (IPM) 

condições como: 

a) Atrasos do desenvolvimento; 

b) Autismo; 

c) Cegueira; 

d) Danos cerebrais traumáticos; 

e) Síndroma de Down; 

f) Surdez; 

g) Incapacidades cognitivas; 

h) Incapacidades físicas; 

i) Incapacidades múltiplas (dois ou mais 

diagnósticos, onde cada um individualmente não 

constitui uma incapacidade suficiente para esta 

condição, mas sim o somatório da condição 

médica). 

3. A permanência de um elemento no agrupamento 

como escuteiro auxiliar terá que ser aprovada pela 

direção do mesmo. 

4. Direitos: 

a) participar em atividades do CNE, desde que não 

exerçam qualquer função pedagógica; 

b) beneficiar da atividade editorial do CNE; 

c) utilizar os serviços oferecidos pelo CNE; 

d) utilizar o cartão de filiação do CNE e a “Carta 

Internacional”; 

e) exercer o direito de petição aos órgãos do CNE; 

f) usar o uniforme, conforme descrito no 

Regulamento dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras; 

g) receber o acompanhamento adequado por parte 

da direção do agrupamento, de modo a cumprir os 

objetivos estabelecidos no começo de cada ano 

escutista; 

h) participar nas atividades do CNE. 

5. Deveres: 

a) viver os Princípios do CNE e a Lei do Escuta; 

b) procurar cumprir as metas e objetivos pessoas 

estabelecidos anualmente em reunião com o chefe de 

agrupamento. Estes devem ir ao encontro das 

capacidades do escuteiro auxiliar, procurando, no 

entanto, estimular continuamente o seu 

desenvolvimento.  

c) contribuir de forma ativa para o funcionamento do 

seu agrupamento, através do(s) cargo(s) e tarefas que 

lhe for(em) confiado(s). Estes deverão ser definidos 

no início do ano, em conjunto com o chefe de 

agrupamento.  

d) contribuir com uma cota idêntica à dos dirigentes.
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Em relação ao Regulamento Dos Uniformes, Distintivos e Bandeiras, apresentamos também a 

sugestão (a vermelho) de alteração/adição de artigos relevantes para a implementação da 

presente proposta: 

 

Capítulo I 
Uniformes 

 
Secção I 

Uniformes Gerais 
 

Artigo 3.º  

(…) 
6. O uniforme dos Escuteiros Auxiliares tem como 
particularidades: 
6.1. Lenço triangular, de modelo oficial, de cor branca, 
debruado por uma barra verde-escura, de 1,5 cm de 
largura; 
6.2. Jarreteiras de lã, de cor branca. 

 
Secção II 

Uniformes dos Escuteiros Marítimos e do Ar 
 

Artigo 6.º 
 

O uniforme dos escuteiros marítimos tem as 
seguintes particularidades: 
(…) 
6. Escuteiros Auxiliares usam uniforme idêntico aos 
anteriores, com as seguintes particularidades: 
6.1. Lenço triangular, de modelo oficial, de cor branca, 
debruado por uma barra verde-escura, de 1,5 cm de 
largura; 
6.2. Jarreteiras de lã, de cor branca. 
(…) 
(Alterar numeração dos pontos que se seguem.) 
 

Artigo 6º A 
 

O uniforme dos escuteiros do ar tem as seguintes 
particularidades: 
(…) 
6. Escuteiros Auxiliares usam uniforme idêntico aos 
anteriores, com as seguintes particularidades: 
6.1. Lenço triangular, de modelo oficial, de cor branca, 
debruado por uma barra verde-escura, de 1,5 cm de 
largura; 
6.2. Jarreteiras de lã, de cor branca. 
(…) 
(Alterar numeração do ponto seguinte.) 

 

 

 

 

 

Capitulo II 
Distintivos 

(…) 

Secção IV 

Distintivos para Escuteiros Auxiliares 

1. Todos os Escuteiros Auxiliares usam um distintivo 
constituído por um losango de cor verde-escura com 
uma cruz pátea de cor branca. 
2. Este distintivo é colocado na manga esquerda da 
camisa a um terço da distância entre a costura do 
ombro e o cotovelo, medida a partir da primeira. 
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4. Mística e simbologia - enquadramento 

A sugestão da insígnia a ser utilizada pelos EA tem origem na lenda de Santo Egídio (santo 

protetor das pessoas portadoras de deficiência) representado por uma Cruz Pátea.  

A cruz de cor branca, como símbolo de pureza de espírito, envolvida pela cor verde escura, 

representando o ideal que pretendemos alcançar: o prolongamento da inclusão no CNE de 

pessoas com IPM.  

 

Acreditamos que a implementação desta proposta irá fomentar ainda mais o espírito de inclusão 

e entreajuda dentro do movimento, e melhorar a vida de inúmeros escuteiros por todo o país, 

contribuindo igualmente para o desenvolvimento das mentalidades dos que não são portadores 

de IPM. Nas palavras do Papa Francisco: "É necessário acelerar esse movimento inclusivo da 

educação para combater a cultura do descarte, criada pela rejeição da fraternidade como 

elemento constitutivo da humanidade."   

 

Lutemos, então, para que este ideal se torne realidade. 

 

Núcleo Lisboa Ocidental, Abril 2020 
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