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Circular: 20-03-SNPro 

Data: 17/05/2020 

Caros irmãos escutas, 

Serve a presente circular para vos apresentar um novo projeto da nossa associação: 
#darsemmedida 

 

dar-me sem medida (…), gastar-me sem esperar outra recompensa.  
in Oração do Escuta 

Enquadramento 

Dar sem medida é procurar saber mais, é fazer sempre melhor, é não olhar para os nossos 
interesses, é colocar a nossa vida ao serviço dos outros… é simplesmente DAR. E, não se pode 
servir, sem se estar pronto a dar e a dar-se. 

A nossa Promessa Escutista, realizada perante Deus e toda a Comunidade, desafia-nos a fazer 
todos os possíveis por auxiliar o nosso semelhante em todas as circunstâncias. Perante a 
realidade que estamos a viver e os tempos que se avizinham, devemos fazer esta reflexão 
“Quem é o meu semelhante? Quem é o meu próximo?” 

O próximo é, sem dúvida, todo o homem ferido ao longo do nosso caminho, seja a esfoladela 
ligeira ou a ferida profunda. É o facto de precisar de nós que o torna “próximo”. 
in A Lei do Escuta - uma fonte viva 

O próximo também é o seguinte. Quem vamos ajudar a seguir? E a seguir desse?  

Tenhamos esse próximo nos dois sentidos, tão necessários.  



 

Enquadrado nas comemorações do 97º aniversário do CNE, pretendemos lançar uma campanha 
de angariação de fundos que una a associação em torno de um objetivo maior e que permita que 
sejamos nós a oferecer a nossa prenda à sociedade portuguesa.  

Neste aniversário não queremos que seja o Escutismo a receber, queremos Dar sem medida.  

Pretendemos, através deste projeto, realizar uma mobilização de toda a associação, unindo 
esforços, com larga participação, atribuindo um forte cariz pedagógico, fazendo sentir aos nossos 
jovens que têm uma oportunidade para tomarem consciência da sua pertença e da mais valia da 
sua ação na Comunidade. 

É no envolvimento na Comunidade que os valores e o propósito do Escutismo fazem sentido, e 
é neste espaço que os nossos Escuteiros e os nossos Agrupamentos devem, em conjunto com 
todos os membros da sua comunidade (seja escutista, paroquial, local, social, estudantil etc.), 
trabalhar na construção de um mundo melhor e, por fim, sentirem que fazem a diferença na vida 
do outro. 

Segundo declarações do Dr. Eugénio da Fonseca, Presidente da Cáritas Portuguesa “Mais de 
48 mil pessoas pediram ajuda pela primeira vez aos centros diocesanos da Cáritas, o que 
representa um aumento de 40% em relação ao ano passado.” Assim, tendo em conta a 
conjuntura socioeconómica atual, e que se perspetiva que se venha a agravar num futuro muito 
próximo, escolhemos oferecer este presente do CNE à Cáritas Portuguesa, nossa parceira neste 
apoio à comunidade portuguesa, de modo que por meio desta Organização, alcancemos, de 
modo mais concertado, o nosso próximo. 

Resumo do Projeto 

Este projeto de solidariedade do CNE terá início a 22 de maio de 2020 e irá decorrer até 16 
de dezembro de 2020, dia da Cerimónia Nacional da partilha da Luz da Paz de Belém, podendo 
ser estendido se necessário. 

Pretendemos desenvolver esta angariação de fundos através de diversas iniciativas que irão 
decorrer neste período, contando com a colaboração de todos os associados do CNE e suas 
famílias e amigos, mas também de não associados que demonstrem interesse na iniciativa. 

A primeira destas iniciativas é a adaptação às necessidades dos dias de hoje, do parceiro da 
insígnia dos ODS, que foi criada no 95º Aniversário do CNE. O modo de funcionamento da 
Insígnia mantém-se, ou seja, quem a adquire deve realizar um desafio relacionado com um dos 
ODS.  

Esta insígnia estará disponível no DMF online, pelo valor mínimo de 2€. Cada um poderá 
dar o que quiser, sem medida. O mesmo sistema será aplicado à insígnia do ACANTONAC. 

A totalidade do lucro de vendas desta insígnia irá reverter para a Cáritas Portuguesa.  

Entretanto, irão ser lançadas novas iniciativas, que se enquadrarão no âmbito deste projeto. 



 

Parceiro 

Cáritas Portuguesa 

A rede Cáritas é constituída, em Portugal, por vinte Cáritas Diocesanas, unidas na Cáritas 
Portuguesa, e inúmeros grupos locais que atuam em proximidade, nas paróquias e 
comunidades. 

Este trabalho em rede é uma característica desta instituição e dá-lhe a capacidade de ter olhos 
e ouvidos em todo o território nacional. Com a colaboração de profissionais e de um conjunto 
alargado de voluntários, a Cáritas pode articular as suas ações às mais variadas necessidades 
dos muitos que a procuram. 

A Cáritas Portuguesa constitui-se como serviço para a animação da Ação Social da Igreja em 
Portugal. 
 
No caso de surgir alguma dúvida, contactar Inês Graça – projetos@escutismo.pt  
 
 

Canhota amiga, 

 

 

Ivo Faria     Inês Graça  

Chefe Nacional    Secretária Nacional para os Projetos 
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