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Proposta de deliberação a apresentar em Conselho Nacional 

 

1. Identificação do proponente (órgão ou representante de grupo de dirigentes) 

Órgão 

Junta de Núcleo Lisboa Ocidental 

 

Nome NIN 

  

 

Email cn.lxocidental@escutismo.pt 

Tel. 916 795 803 

 

2. Título da proposta 

Proposta de Integração de Pessoas com Incapacidades Psicomotoras no CNE 

 

 

3. Motivações (breve enquadramento) 

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.  

 

 

4. Objetivo(s) 
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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; 

 

 

5. Proposta a apresentar (texto a ser votado) 

• Alteração regulamentar, Regulamento Geral do CNE (alterações a vermelho): 
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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.  

 

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  (a criar) 

Escuteiros auxiliares 

 

1. Escuteiro auxiliar é todo aquele que tenha realizado a sua vivência na IV secção, realizado a sua promessa 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. 



 

Página 2 de 6 
 

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. 

 

• Alteração regulamentar, Regulamento de Uniformes, distintivos e bandeiras (alterações a 

vermelho): 

Capítulo I 
Uniformes 

 
Secção I 

Uniformes Gerais 
 

Artigo 3.º  
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(…) 
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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6. Esta proposta de deliberação diz respeito a uma alteração aos Estatutos, Regulamento 

Geral e outras normas regulamentares aplicáveis a todo o CNE? 

Sim [ X ]  Não [  ] 

Em caso afirmativo, especifique os artigos, parágrafos ou alíneas a aditar, modificar ou suprimir: 

Ver ponto anterior. 

 

7. A quem se dirige o pedido de implementação, se a proposta for aprovada? 

Estruturas Nacionais/Serviços Centrais [ ] 

Estruturas regionais/núcleo [ ]  Agrupamentos [ X ] 

 

8. Qual a estimativa de recursos necessários para a execução da proposta? (qual o 

impacto? Em termos de recursos humanos e/ou financeiros) 

Execução de Insígnias e execução d elencos (150 unidades de cada?), aproximadamente 400,00 € de investimento 

DMF, que são reembolsáveis com a aquisição das peças do uniforme. 

 

 

9. Anexos (se aplicável) 

Documento com a proposta integral. 

 

 

Compromisso 

Confirmo que tenho conhecimento do conteúdo do Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas 

(CNE), em especial os artigos 35º, 36º e 75º, e que a presente proposta de deliberação deve ser enviada 

à Mesa dos Conselhos Nacionais até 45 dias antes da data do Conselho a que se destina, sem prejuízo 

do fixado no artigo 75.º do mesmo regulamento (alínea c) do ponto 6 do artigo 35.º do Regulamento Geral do CNE). 

 

Data 

12 de maio de 2020 

Assinatura do(s) proponente(s) 

Pela Junta de Núcleo Lisboa Ocidental 

 

Chefe de Núcleo  


