O FUTURO DO CNE

AUSCULTAÇÃO AOS
ELEMENTOS DA
IV SECÇÃO

Corpo Nacional de Escutas

Que importância tem o escutismo nas
suas vidas?

Que recomendações deixam para um
CNE preparado para os desafios do
futuro?
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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 fora do ativo.

O objetivo é claro, ouvir todos os que dão
ou deram gratuitamente do seu tempo,
assim como os que usufruem da proposta
educativa que oferecemos, para que
possamos continuar a ter uma associação
que acompanha a evolução e os desafios
da nossa sociedade sem esquecer aquilo
que significa pertencer a um movimento à
escala global, a nossa Identidade e história.

O presente formulário foi desenvolvido
especificamente para
caminheiros/companheiros/aeronautas
investidos.

Responderam a este inquérito 708
caminheiros, 465 mulheres e 243 homens,
distribuídos pelas 20 regiões.

CARACTERIZAÇÃO
Participaram neste inquérito maioritariamente caminheiros 18 e os 23 anos de idade.

97,7% dos inquiridos tem formação além da escolaridade obrigatória, com um total de 444 com o
12º ano de escolaridade concluído e 221 licenciados.
78% dos inquiridos é estudante e 13% já se encontra ativo/a no mercado de trabalho.

VIDA ESCUTISTA

MOTIVAÇÕES

Os

inquiridos

foram

questionários

sobre

áreas

estratégicas do CNE e as suas respostas compiladas em
documentos individuais separados pelas seguintes áreas:

a) Sustentabilidade Ambiental | Como pode o CNE ser
mais ativo na proteção ambiental?
b) Relação Educativa | Qual o perfil do Dirigente ideal?
c) Diversidade e Inclusão | Como vês a diversidade e
inclusão no CNE? Que desafios encontras? Que respostas
deve o CNE dar aos mesmos?
d) Fé e Igreja | No teu agrupamento de que forma vivem
a Fé Católica? Como pode esta vivência ser melhorada?
O que nos pode aproximar da Igreja?
e) Formação de Adultos | Como vês o futuro da formação
de adultos? O que melhorarias e como? Como deve o
CNE assegurar que o escutismo continue a ser uma forte
resposta educativa na sociedade?
f) Programa Educativo e Sistema de Progresso | Quais as
principais necessidades dos Jovens às quais o CNE
deverá dar melhor resposta no futuro? Como deve o CNE
melhor adaptar o Sistema de Progresso às necessidades
atuais das crianças e jovens? Que desafios apresenta o
Programa Educativo e que soluções darias?
h) Construção do CNE | Quais os pontos mais fortes do
CNE? E os de maior fragilidade? Que oportunidades tem
o CNE enquanto associação e movimento educativo
escutista? E que riscos enfrenta?
i)

Posicionamento

do

CNE

|

Que

evolução

e

posicionamento estratégico consideras adequados para
que o bom futuro da associação seja garantido?
j) Futuro do CNE | Como imaginas o CNE daqui a 10
anos? Qual o teu sonho para o CNE? O que mudarias no
teu agrupamento, região e CNE?
k) Outros desafios e soluções para o futuro do CNE.
Estes documentos foram entregues à Junta Central
enquanto material de suporte para a elaboração do seu
plano estratégico e criação da visão 2030.

Alguns comentários
"Agradeço a tudo o que movimento me deu e continuará a dar. É uma parte muito
importante da minha vida, da qual nunca me irei esquecer."

"Este questionário é um bom exemplo do que pode fazer evoluir o CNE no bom sentido:
ouvir as pessoas que fazem parte dele, sendo este questionário uma forma muito fácil
de a todos conseguir chegar."
"Espero que este questionário tenha imensa adesão porque estão a dar-nos uma
oportunidade de sermos ouvidos e não a devemos deixar escapar."
"Gostei muito deste questionário, Ajudará decerto a evolução do CNE num rumo que
considero mais escutista e satisfará mais necessidades. Espero que daqui a um ano
esteja a preencher um questionário semelhante mas agora com as evoluções do ano
que passar."
"Espero que quem esteja a verificar estes dados tenha um bom dia!"

