Proposta da Junta de Núcleo do Oeste
para
REVISÃO DOS ESTATUTOS DO CNE
Introdução e justificações
Na sequência da discussão pública das propostas difundidas pela Mesa dos Conselhos
Nacionais, para revisão dos Estatutos do CNE, assim como da reunião presencial
havida em Fátima, no dia 24 de fevereiro, e das conversações telefónicas e via Skype,
entre representantes dos proponentes, verifica-se uma evolução no sentido de
convergência de múltiplos aspetos, tais como:
- a duração dos mandatos dos órgãos e cargos eletivos, em todos os níveis,
continuar a ser de três anos;
- passar a haver limitação da renovação de mandatos, não com as regras
inicialmente propostas, mas caminhando para se adotar a solução aplicável às
autarquias locais (Lei 46/2005) e também por analogia com a decisão da Assembleia
Plenária ordinária em Fátima, de 13 a 16 de abril de 2015, da Conferência Episcopal
Portuguesa, que então aprovou o novo modelo de estatutos para as Misericórdias;
- o reforço da participação, designadamente dos jovens escuteiros da última
secção (caminheiros/companheiros);
- inclusão nos estatutos de referência à Conferência Internacional Católica do
Escutismo.

Contudo, há questões em que ainda não se chegou a consenso e não se sabe quando
se atingirá tal desiderato, tais como:
- proposta retirada dos estatutos dum nível organizativo do CNE (Núcleo),
assim como a redução das atuais competências estatutárias das Juntas de Núcleo,
sem ser disponibilizado um estudo que permita uma análise profunda a esta questão;
de referir que ilustres dirigentes da Região de Braga têm afirmado que na
eventualidade de ter que ser eliminado um dos níveis intermédios (Região ou
Núcleo), é mais importante manter o Núcleo, com o sacrifício da Região;
- a retirada da participação no Conselho Nacional de Representantes a parte dos
titulares regionais.

- Outra questão significativa é a eventual alteração da designação do CNE, a
qual tem como justificação dar dignidade estatutária à designação “escuteiros”, que
é, atualmente, mais conhecida na sociedade portuguesa do que “escutas”.
Seriam de muitos milhares de euros os custos com a atualização dos registos,
designadamente dos imóveis e das viaturas, se fosse alterado o nome da associação.
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Além disso, tal implicaria grande trabalho burocrático ao se terem de alterar os
nomes de mais de 1.000 contas bancárias.
Assim, a alternativa mais simples e sem os referidos custos e trabalhos, para se
consagrar nos estatutos a palavra Escuteiros, será aprovar-se nomeadamente o
constante na nossa proposta para o artigo 8.º - (Escuteiros).

- Direito de voto no órgão máximo deliberativo: a pretendida retirada do direito de
voto à maioria dos dirigentes, na assembleia geral, parece contrariar o Código Civil.
Seria uma diminuição de direitos se fosse aprovada a proposta que pretende que a
maioria dos dirigentes deixe de ter possibilidade de votar nas assembleias gerais da
associação (com a designação de Conselho Nacional Plenário ou outra). De salientar
que o CNE não é formalmente uma federação ou união, contrariamente, por exemplo,
à União das Misericórdias, em que cada Misericórdia tem representante na assembleia
geral da União. Nesta conformidade, afigura-se que a proposta de redução de direitos
à grande maioria dos dirigentes não é compatível, designadamente com o artigo 174º
do Código Civil. No referido artigo 174.º, nº 1, do Código Civil, consta nomeadamente:
A assembleia geral é convocada por meio de aviso expedido para cada um dos
associados. Além disso, no nº 4 do mesmo artigo do Código Civil está afirmado que a
comparência

de

todos

os

associados

sanciona

quaisquer

irregularidades

da

convocação, desde que nenhum deles se oponha à realização da assembleia (redação
da Lei n.º 40/2007).
Face ao exposto, parece que todos os dirigentes têm direito a continuar a poder
participar e votar na assembleia geral (que poderá manter a designação de Conselho
Nacional Plenário ou vir a ter outro nome).
Assim,

esta

questão

continua

dependente

do

esclarecimento

de

compatibilidade legal.
O principal motivo porque muitos dirigentes não têm participado nas reuniões do
Conselho Nacional Plenário será devido aos custos que implicam as deslocações
e estadia para quem vive longe de Fátima. Assim, seria bom passar a haver uma
comparticipação para um dirigente de cada Agrupamento para ir à assembleia geral
do CNE.
Deve ser cuidadosamente revista a atual formulação estatutária de associado,
no pressuposto que a maioria qualificada do Conselho Nacional Plenário não quer que
resulte o direito de voto na assembleia geral a todos os maiores de 16 ou 18
anos. Assim, a redação desta proposta teve este delicado assunto na devida atenção,
com artigos separados para os requisitos, direitos e deveres dos escuteiros e
dos dirigentes.
De salientar que na mencionada reunião de 24 de fevereiro de 2018, em Fátima, o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional referiu nomes de conceituados
Professores de Direito, que se pronunciaram relativamente à composição (que
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implica a possibilidade de todos os dirigentes poderem votar) e periodicidade
mínima (anual) da assembleia geral.
Assim, a pretendida retirada do direito de votação à maioria dos dirigentes no
órgão deliberativo máximo, levanta sérias dúvidas de legalidade a juristas e
académicos. Este assunto estará a tornar-se na questão mais polémica desta
revisão estatutária.
Não devemos ignorar que há rumores que correm em dirigentes do CNE e até em
redes sociais, de que sendo aprovada a pretendida redução de direitos à maioria dos
dirigentes (com a eventual aprovação de que no órgão máximo do CNE a grande
maioria dos dirigentes deixará de ter aí direito de voto), a médio prazo seria mais fácil
virem a ser aprovadas polémicas e fraturantes possíveis alterações.
Sabemos que, com os atuais titulares dos órgãos nacionais, não há condições
psicológicas para essas eventuais propostas avançarem, mas obviamente que se
desconhece quem terá grande influência a médio prazo.
- Reunião anual da assembleia geral - No nº 1 do artigo 173º do Código Civil consta
designadamente: A assembleia geral deve ser convocada uma vez em cada ano para
aprovação do balanço.
A assembleia geral (que no CNE se designa Conselho Nacional Plenário) reúne
ordinariamente de 3 em 3 anos, e o Conselho Nacional de Representantes reúne
ordinariamente uma vez por ano, exceto naqueles em que se realiza o Conselho
Nacional Plenário. Deverão ser unificados no que diz respeito à aprovação anual das
contas.
Tendo o CNE apenas um número de identificação fiscal, é necessária a agregação
anual das contas de todos os seus níveis (o que ainda não acontece, mas irá ser
posto em prática).
Estas anomalias existentes, há muitos anos, deverão ser corrigidas, para evitar
possíveis futuros dissabores para o CNE.
- Persistem também dúvidas quanto à legalidade da proposta para dar direito de
voto a parte dos candidatos a dirigente, por haver referências de juristas de que
seria ferido o princípio da igualdade, dando direito de voto aos candidatos a dirigente
que foram caminheiros e não aos recrutados no exterior da associação.

- Aguarda-se o resultado da diligência do Assistente Nacional junto da Comissão
Episcopal do Laicado e Família, quanto ao teor das propostas atualizadas de
revisão dos Estatutos do CNE, a fim de se saber se há questões com reparos, para
se ajustarem os textos, evitando-se assim a repetição da desagradável
situação ocorrida na anterior revisão estatutária em que não houve este
específico cuidado, o que motivou uma nova reunião do Conselho Nacional Plenário,
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para se emendarem alguns textos dos estatutos que tinham tido resultado igual ou
superior a 75% dos votos favoráveis.

Em face do exposto, apresenta-se proposta concreta e atualizada de revisão dos
Estatutos do CNE (a qual integrou preciosos contributos designadamente do
Conselho Consultivo do Núcleo do Oeste, de várias Juntas Regionais, de
outros Núcleos e do atual e de anteriores Chefes Nacionais) constante do
anexo que faz parte integrante deste documento. Para facilitar a comparação entre
as várias propostas, a Mesa dos Conselhos Nacionais prevê que posteriormente
sejam acrescentadas colunas. Na 1ª coluna estão os estatutos vigentes e nas
seguintes colocam-se as propostas tendo fundo amarelo as alterações e fundo azul
as justificações complementares à introdução e justificações gerais.

Nota final: Esta proposta continua aberta a diálogo e nos termos do artigo 13º do
Regimento dos Conselhos Nacionais e será possível propor, por escrito, emendas
ao texto de cada proposta, desde que observadas as regras fixadas no artigo 75º
do Regulamento Geral. Essas emendas serão discutidas e votadas em conjunto com
as propostas divulgadas com a antecedência de 60 dias relativamente ao Conselho
Nacional Plenário.
Contactos para diálogo com vista a possíveis emendas na proposta da Junta de
Núcleo do Oeste: cn.oeste@escutismo.pt e josermachado@gmail.com

Anexos:
- Quadro em que na 1ª coluna estão os estatutos vigentes e na coluna seguinte a
proposta atualizada da Junta de Núcleo do Oeste, tendo fundo amarelo as alterações
e fundo azul as justificações complementares a esta introdução.
- Versão atualizada da Constituição Mundial do Movimento Escutista (que segundo
o artigo 5º dos estatutos o CNE aceita expressamente, mas ainda não terá sido
publicada nos Atos Oficiais).

16 de março de 2018.
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Revisão dos Estatutos do CNE
Proposta da Junta de Núcleo do Oeste
16 de março de 2018
Com fundo amarelo estão as propostas de alteração e com fundo azul estão justificações, nos termos do nº 3 do artigo 75º do RG/CNE.
Capítulo

Artigo (texto em vigor)
Denominação e método
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo Católico
Português é uma associação de juventude, sem fins lucrativos,
destinada à formação integral de jovens, com base no método
criado por Baden- Powell e no voluntariado dos seus membros.

Proposta JN Oeste
Capítulo I - Da Natureza e Finalidades
Denominação e Método
1. O Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo Católico
Português, adiante simplesmente designado por CNE, é uma
associação de juventude, sem fins lucrativos, destinada à formação
integral de jovens, em conformidade com as finalidades, princípios
e método, tal como concebidos pelo Fundador, Robert BadenPowell, com base no voluntariado dos seus dirigentes.

Justificação da referência mais completa ao Fundador:
fidelidade ao carisma.

I - Da Natureza e Fins

2. Esta associação foi fundada em 1923, pela Igreja Católica, então
com a designação de Corpo de Scouts Católicos Portugueses,
passando a Corpo Nacional de Scouts, em 1925, e Corpo Nacional
de Escutas (CNE) – Escutismo Católico Português, em 1934.
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado e Família)

1º

Justificação: tendo o CNE sido fundado antes de existir a
Concordata, poderá seguir-se, por analogia, a decisão da
Assembleia Plenária ordinária em Fátima, de 13 a 16 de abril de
2015, da Conferência Episcopal Portuguesa, que então aprovou o
novo modelo de estatutos para as Misericórdias, considerando-as,
expressamente, de ereção canónica (tal passou a constar
obrigatoriamente nos estatutos das Misericórdias).
3. O CNE é uma associação de fiéis, com personalidade jurídica
canónica, informada pelos princípios do humanismo e da moral
cristã.
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado e Família)
Justificação: por analogia com a referida decisão da Assembleia
Plenária de 2015, da Conferência Episcopal Portuguesa.
Anteriormente, o então Presidente da Conferência Episcopal
recomendou a inclusão nos estatutos do CNE de texto deste
tipo.
4. O CNE tem, também, reconhecida a sua personalidade jurídica
civil, estando os seus anteriores estatutos publicados no Diário da
República, III série, nº 156, de 9 de julho de 1992.
5. O CNE é uma instituição reconhecida, pelo Governo, de Utilidade
Pública, conforme publicação do Diário da República nº 177, III
série, de 8 de agosto de 1983.

Justificação: por analogia com boas práticas de estatutos de outras
associações.
6. O Método Escutista é um sistema de auto-educação progressiva,
através da interação de todos os seguintes elementos:
- Lei e Promessa;
- Aprender fazendo;
- Progresso pessoal;
- Sistema de Patrulhas;
- Relação Educativa;
- Mística e Simbologia;
- Vida na Natureza;
- Envolvimento na Comunidade.
7. O Método Escutista pratica-se através do desenvolvimento de
experiências educativas com sentido para as crianças, para os
adolescentes e para os jovens, devendo ser utilizado de forma
consistente com as Finalidades e os Princípios do CNE.
Justificação: decisão da 41ª Conferência Mundial Escutista,
realizada em 2017.

2º

3º

Opção Católica
1. O CNE afirma-se movimento da Igreja Católica.
2. O CNE está ciente das responsabilidades que lhe advêm deste
facto, bem como daquelas que a Hierarquia e o restante Povo de
Deus têm para com a associação.
Fins
O CNE pretende contribuir para a formação de cidadãos capazes
de tomarem uma posição construtiva na sociedade, aptos a
participarem na constante transformação do mundo à luz do
Evangelho, segundo a doutrina católica.

Isenção política e partidária
O CNE não se identifica com qualquer ideologia partidária nem
com o poder constituído.

4º

Escutismo Mundial
O CNE integra-se na Organização Mundial do Movimento
Escutista, com expressa aceitação da sua Constituição Mundial.

5º

Igual

Finalidades
O CNE pretende contribuir para a formação de cidadãos capazes
de tomarem uma posição construtiva na sociedade, aptos a
participarem na constante transformação do mundo à luz do
Evangelho, segundo a doutrina social da Igreja.
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado e Família)
Justificação: sugestão de um Bispo.
Independência e isenção partidária
1. O CNE não se identifica com qualquer ideologia partidária.
Justificação: a expressão “não identificação com o poder
constituído” tem merecido reparos, o que levou a que no
Regulamento Geral passasse a constar uma formulação mais
adequada do que a constante dos atuais estatutos.
2. Sem quebra da sua autonomia e independência e dos princípios
que criaram e orientam o CNE, poderá esta associação, com vista
à melhor realização das suas finalidades:
a) Negociar e celebrar acordos e parcerias com o Estado
Português, com as Regiões Autónomas, com as Autarquias Locais
e com outras entidades públicas e ou particulares;
b) Aceitar a cooperação de outras entidades públicas ou
particulares;
c) Empenhar-se em promover a colaboração e o melhor
entendimento com as autoridades e a população locais, através de
atuações de caráter dinamizador, tendo em conta que o CNE se
insere na educação não-formal.
Justificação: por analogia com a referida decisão da Assembleia
Plenária de 2015, da Conferência Episcopal Portuguesa.
Integração do CNE no Movimento Escutista
1.O CNE integra-se na Organização Mundial do Movimento
Escutista, com expressa aceitação da sua Constituição Mundial.
Justificação para não ter sido acolhido o contributo da discussão
pública, sugerindo que constasse nos estatutos que o CNE é
membro da Organização Mundial do Movimento Escutista:
de acordo com a vigente Constituição Mundial do Movimento
Escutista (de agosto de 2017), apenas uma única organização

nacional, em cada país, é reconhecida na qualidade de membro
da OMME - no nosso país, só a Federação Escutista de Portugal
é considerada membro da OMME).
Segundo a constituição da OMME, uma organização membro
pode ter várias associações escutistas no mesmo país, formando
uma federação escutista (é a situação existente, por exemplo, em
Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Alemanha).
Na Irlanda também existiam duas associações, mas, há anos,
fundiram-se. Já neste século, houve sugestões de influentes
pessoas da OMME, para o CNE se fundir com a AEP, seguindo o
exemplo da Irlanda (hipótese que não seria benéfica para o CNE).

II – Da Sede

Sede e Delegações
1. A sede do CNE é em Lisboa, na Rua D. Luís I, 34.
2. As Juntas Regionais consideram-se, para todos os efeitos
jurídicos civis, delegações da Junta Central.

6º

III – Do Órgão Oficial

Flor de Lis
O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se publicam
obrigatoriamente todos os atos de carácter vinculativo para a
associação.

7º

2. O CNE é membro da Conferência Internacional Católica do
Escutismo, com expressa aceitação da Carta Católica do
Escutismo e seu Anexo.
3. O CNE é membro fundador da Federação Escutista de Portugal
e, por analogia com o que tem sucedido noutros países, deseja que
a Associação Guias de Portugal venha a integrar esta federação,
cujos estatutos serão então revistos.
Justificação: na necessária revisão dos estatutos da Federação,
por analogia com boas práticas e sugestão de um anterior
Secretário-Geral da Organização do Movimento Escutista, deveria
passar a figurar, na generalidade das situações, o princípio da
proporcionalidade em função das quotizações pagas à OMME,
sem prejuízo de cada associação poder exercer o direito de veto
apenas nalgumas situações (na federação portuguesa, atuamente,
para tudo, a regra é a unanimidade, o que tem causado paralisia e
outras dificuldades).
1. A sede do CNE é em Lisboa, na Rua D. Luís I, nº 34.
2. As Juntas Regionais e as Juntas de Núcleo consideram-se, para
todos os efeitos jurídicos civis, delegações do CNE.
Justificação do aditamento das Juntas de Núcleo: para facilitar
contactos com entidades várias (um Núcleo pode ter uma área que
se estende por mais de um distrito e/ou mais de uma Comunidade
Intermunicipal). Há que superar a dificuldade, por haver situações,
no exterior do CNE, onde não se compreende o contacto ser feito
pela Junta Regional que se situa em distrito ou Comunidade
Intermunicipal diferente. Seria útil o CNE ter, pelo menos, uma
delegação em cada distrito ou Comunidade Intermunicipal. Esta
proposta de aditamento também deriva também de contributo
chegado do Núcleo com maior número de escuteiros, em
Portugal.
Capítulo III – Comunicação
Artigo 7º Flor de Lis e tecnologias digitais
1.O órgão oficial do CNE é a Flor de Lis, no qual se publicam
obrigatoriamente todos os atos de caráter vinculativo para a
associação.
2.A generalidade das publicações e comunicações escritas, assim
como os arquivos do CNE, passam a ser, preferencialmente, na
forma digital, incluindo-se, sempre que possível, referência no
Sistema Integrado de Informação Escutista ou outra plataforma
digital que o substitua.
Justificação: modernização de processos implicando maior
rapidez de comunicação, colocação em prática do sentido
ecológico e a redução dos custos. Sendo aprovado este
aditamento, passa a ser incentivada a generalidade das
comunicações escritas na versão eletrónica; será permitida a
versão digital, por exemplo, dos atos oficiais, os quais deixariam,
de ser obrigatoriamente em papel.

Condição de associado
1. São associados do CNE todos os indivíduos maiores de seis
anos que tenham feito a promessa escutista.
2. A associação aceita a colaboração de outras pessoas ou
entidades, em termos a definir em regulamento.

8º

Requisitos para a promessa
1. Para a admissão à promessa escutista é condição necessária
estar-se na disposição de cumprir fielmente, segundo o grau de
maturidade próprio da idade respetiva, os Estatutos e
Regulamentos do CNE
2. Para a promessa de dirigentes é ainda necessário ter bom
comportamento moral e cívico.
3. Os dirigentes do CNE professam e praticam a religião católica.

IV – Dos Associados

9º

Capítulo IV – Dos Escuteiros e dos Dirigentes
Artigo 8.º - Escuteiros
1. Escutas ou escuteiros são os indivíduos do sexo masculino ou
feminino, crianças, adolescentes e jovens, no intervalo de idades
definidas no Regulamento Geral, beneficiários do método
escutista, que tenham feito a Promessa escutista e permaneçam
vinculados ao CNE.
2.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,
3. O CNE aceita a colaboração de outras pessoas e entidades,
designando-se:
a) auxiliares;
b) beneméritos.
c) outras colaborações a definir no Regulamento Geral.
Justificação para escrever Regulamento Geral em vez de
regulamento: como, aos vários níveis, os estatutos admitem a
possibilidade de serem aprovados regulamentos, convirá que as
principais questões estruturais que não constem dos estatutos
sejam definidas no Regulamento Geral, preservando-se, assim, a
unidade do CNE em assuntos importantes.
Requisitos, Direitos e Deveres dos Escuteiros
1.Para a consecução das finalidades educativas do CNE, as
crianças, os adolescentes e os jovens escuteiros organizam-se,
quanto à idade e maturidade, em diferentes secções definidas no
Regulamento Geral.
2. Requisitos dos Escuteiros:
a) idade compreendida entre os limites fixados no Regulamento
Geral;
b) desejar, de livre e própria vontade, ser Escuteiro e estar na
disposição de cumprir fielmente, segundo o grau de maturidade
próprio da idade respetiva, os Estatutos e Regulamentos do CNE;
c) autorização, por escrito, dos pais ou representantes legais, para
os escuteiros menores, relativamente à admissão, à participação
nas atividades escutistas e ao tratamento de dados pessoais;
d) parecer médico sobre a compatibilidade das condições de saúde
e as atividades escutistas a realizar;
e) professar a fé católica ou estar inscrito na preparação para o
batismo (redação a rever em concertação com a Comissão
Episcopal do Laicado).
Justificação desta última alínea: crianças, adolescentes e jovens
ainda não batizados, mas inscritos para o batismo, poderem fazer
a Promessa escutista.
Trata-se da extensão, com aperfeiçoamento, aos escuteiros de
todas as secções (mas não aos dirigentes) da norma vigente sobre
a admissão de não batizados, para aspirantes, contante do artigo
24º, nº 2, alínea e) do Regulamento Geral. Atualmente, no CNE, há
práticas muito diferenciadas quanto a este requisito. Nas últimas
décadas tem-se verificado, em Portugal, uma boa parte das
crianças, dos adolescentes e dos jovens não serem batizados,
contrariamente ao que sucedia anteriormente. O CNE deverá ser
evangelizador!
3.Direitos dos Escuteiros:
a) ter acesso à informação, preferencialmente por via digital, sobre
a vida do CNE e a todos os dados que, a seu respeito, constem no
Sistema Integrado de Informação Escutista ou outra plataforma que
o substitua;
b) participar em atividades do CNE;
c) beneficiar da atividade editorial do CNE;
d ) utilizar os serviços oferecidos pelo CNE;
e) exercer o direito de petição aos órgãos do CNE;
f) utilizar o cartão de escuteiro do CNE e a Carta Internacional;
g) usar o uniforme.

4. Deveres dos Escuteiros:
a) viver os Princípios do CNE e a Lei do Escuta;
b) evoluir no Sistema de Progresso;
c) participar nas atividades que lhe estão destinadas;
d) satisfazer pontualmente os encargos legitimamente
estabelecidos no CNE.
Justificação da nova redação de requisitos, direitos e deveres:
atualização designadamente no que se refere à prática que se
enquadra na vertente evangelizadora, acesso digital e a legislação
entretanto publicada sobre proteção de dados que entra em
vigor em maio de 2018.

Associados Menores
É indispensável a autorização, por escrito, dos pais ou
representantes legais, para a admissão de associados menores.

A redação do artigo 10º dos atuais estatutos está incluída na
proposta redação do artigo anterior, por se tratar de mais um
requisito.
Artigo 10º (Requisitos, Direitos e Deveres dos Dirigentes)
1. Requisitos dos dirigentes:
a) idade superior a 20 anos;
b) desejar, de livre e própria vontade, servir o CNE como dirigente
e estar na disposição de cumprir fielmente os Estatutos e
Regulamentos do CNE;
c) bom comportamento moral e cívico;
d) professar e praticar a fé católica, dando dela testemunho
coerente;
e) demonstrar uma atitude intelectual construtiva e dar testemunho
de serviço desinteressado;
f) conhecer a Missão do Escutismo, a Lei do Escuta, os Princípios
do CNE e o método escutista;
g) demonstrar maturidade, em especial no que diz respeito à
retidão de carácter, ao desenvolvimento emocional, à integração
social, às relações entre ambos os géneros, ao diálogo
intergeracional, à convivência intercultural, à capacidade de atuar
e formar equipa com os seus pares, e ao relacionamento com as
crianças, os adolescentes e os jovens;
h) mostrar respeito pela natureza e gosto pela vida ao ar livre.

10º
2. Direitos dos dirigentes:
a) ter acesso à informação, preferencialmente por via digital, sobre
a vida do CNE e do movimento escutista internacional e a todos os
dados que a seu respeito constem no Sistema Integrado de
Informação Escutista ou outra plataforma que o substitua;
b) participar nas atividades do CNE, incluindo ações de formação
que os auxiliem a desempenhar as obrigações da missão que lhes
é confiada;
c) participar nas principais decisões do CNE, através de
apresentação de propostas e da possibilidade de votar,
inclusivamente no órgão deliberativo máximo do CNE;
d) eleger e ser eleito para cargos e ser nomeado para o exercício
de funções fixas ou flexíveis no CNE;
e ) utilizar os serviços oferecidos pelo CNE;
f) utilizar o cartão de dirigente do CNE, o qual identifica não só
como
dirigente, mas também como escuteiro, e a Carta
Internacional;
g) exercer o direito de petição aos órgãos do CNE;
h) usar o uniforme.
3. Deveres dos dirigentes:
a) ser exemplo de vivência cristã da Lei do Escuta e dos Princípios
do CNE;
b) participar na prossecução das finalidades educativas do CNE;

c) desempenhar os cargos para os quais tenha sido eleito e as
funções para que tenha aceite nomeação;
d) cumprir fielmente os Estatutos e Regulamentos do CNE;
e) contribuir para a boa reputação do CNE e procurar alargar o seu
âmbito de benéfica influência;
f) satisfazer pontualmente os encargos legitimamente
estabelecidos no CNE;
g) velar pela sua própria formação pessoal, procurando tirar
proveito de ocasiões e oportunidades de formação que o
Movimento Escutista põe à sua disposição, para que possa
desempenhar eficazmente as funções que lhe são confiadas, tendo
uma postura pró-ativa no que concerne à sua formação pessoal;
h) promover a segurança e bem-estar em todas as dimensões da
ação educativa.
4.Os assistentes eclesiásticos, de todos os níveis do CNE, têm os
direitos dos dirigentes.

Secções e Categorias
Para a consecução dos fins educativos do CNE, os associados
repartem-se, quanto à idade, desenvolvimento e função, em
diferentes secções e categorias definidas em regulamento.

V – Dos Corpos
Gerentes

11º

Cessação da qualidade de Associado
A qualidade de associado cessa quando:
a) se apresentar, por escrito, o pedido de demissão;
b) se retirar da prática regular das atividades escutistas sem
12º justificação;
c) se atingir o limite de idade fixado em regula- mento, sem que
exerça a função de dirigente;
d) se for atingido por sanção disciplinar que implique tal
consequência.
Secção I - Da Organização Territorial
13º Níveis
O CNE está organizado em quatro níveis:
a) nível nacional;
b) nível regional;
c) nível de núcleo;
d) nível local (Agrupamento).

5. Candidatos a dirigentes
a) Candidatos a dirigentes são os adultos que se estão a preparar
para serem dirigentes do CNE.
b) Os candidatos a dirigentes necessitam de homologação prévia
da autoridade eclesiástica, antes de iniciarem a preparação para a
Promessa de dirigente, a qual se realiza após aproveitamento no
percurso formativo inicial, de acordo com o sistema de formação
do CNE (redação a rever em concertação com a Comissão
Episcopal do Laicado, quanto à homolação).
Justificação da nova redação deste artigo: transcrição, com
ajustamentos e aditamentos, de normas do Regulamento Geral,
introduzidas designadamente por proposta do então Assistente
Nacional, Padre Manuel Fonte, em consonância com a Conferência
Episcopal, quanto a requisitos e deveres dos dirigentes. Várias
destas disposições ficaram de ser incluídas nos estatutos, na
seguinte revisão deste ato normativo.
O conteúdo do artigo 11º dos atuais estatutos está incluído
na proposta redação do artigo anterior.
Cessação dos direitos de Escuteiro
A qualidade de escuteiro no ativo cessa quando:
a) seja apresentado, por escrito, o pedido de saída do ativo;
b) se retire da prática regular das atividades escutistas sem
justificação;
c) atinja a idade limite fixada no Regulamento Geral, sem que
exerça a função de dirigente;
d) sofra sanção disciplinar que implique tal consequência.
Cessação dos direitos de associado dirigente
A qualidade de associado dirigente cessa quando:
a) seja apresentado, por escrito, o pedido de saída do ativo;
b) se retire da prática regular das atividades escutistas sem
justificação;
c) sofra sanção disciplinar que implique tal consequência.

1. O CNE está organizado em quatro níveis:
a) nível nacional;
b) nível regional;
c) nível de núcleo;
Justificação para parecer não haver condições para a retirada dos
estatutos de um nível organizativo: contrariamente ao sugerido, em
junho de 2016, no âmbito do projeto Torre, não foi disponibilizado
um estudo que permita uma análise profunda a esta questão. De
referir que ilustres dirigentes da Região de Braga têm afirmado que

14º

Finanças e Administração
Cada nível do CNE é financeiramente autónomo e responsável
pela sua administração.

Secção II - Dos Conselhos Nacionais
15º Órgão Máximo do CNE
O órgão máximo do CNE é o Conselho Nacional.
16º Mesa dos Conselhos Nacionais
1. Compete à Mesa dos Conselhos Nacionais convocar e orientar
os trabalhos dos Conselhos Nacionais.
2. A Mesa dos Conselhos Nacionais é composta por um
Presidente, o Assistente Nacional, dois Vice-Presidentes e três
Secretários.
3. Em caso de impedimento, o Presidente designa um dos VicePresidentes para o substituir; na falta de designação, o Conselho
elege um Presidente para a sessão.
4. Os membros eleitos da Mesa dos Conselhos Nacionais não
podem exercer outro cargo de nível nacional no CNE
Subsecção I - Do Conselho Nacional Plenário
Composição
O Conselho Nacional Plenário (CNP) é composto por todos os
dirigentes oficialmente nomeados e em efetividade de funções.

17º

18º

Competências
Ao Conselho Nacional Plenário compete:
a) votar o texto ou qualquer alteração dos Estatutos;
b) eleger a Mesa dos Conselhos Nacionais;
c) eleger a Junta Central e o Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, no caso de no sufrágio direto
nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos
validamente expressos;
d) demitir a Mesa dos Conselhos Nacionais, a Junta
Central ou o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional, em caso de manifesta inobservância dos
Estatutos e Regulamentos.

na eventualidade de ter que ser eliminado um dos níveis
intermédios (Região ou Núcleo), é mais importante manter o
Núcleo, com o sacrifício da Região.
d) nível local (Agrupamento).
2. Em casos excecionais, a Junta Central pode aprovar a abertura
de Agrupamentos noutros países.
1.Cada nível do CNE é financeiramente autónomo e responsável
pela sua administração e gestão do património do CNE à sua
guarda.
2. Tendo o CNE apenas um número de identificação fiscal, é feita
a agregação anual das contas de todos os seus níveis.
3. Para otimizar a gestão, é feita a agregação e articulação dos
planos de atividades de todos os níveis, quer anuais quer
plurianuais.
Dos Conselhos Nacionais
O órgão deliberativo máximo do CNE é o Conselho Nacional
Plenário.
1. Compete à Mesa dos Conselhos Nacionais convocar e orientar
os trabalhos dos Conselhos Nacionais
2. A Mesa do Conselho Nacional é composta por cinco dirigentes,
sendo um Presidente, o Assistente Nacional, um Vice-Presidente e
dois Secretários.
3. Em caso de impedimento do Presidente, o Vice-Presidente
substitui o Presidente; na eventualidade de impedimento também
do Vice-Presidente, o Conselho Nacional elege um Presidente para
a sessão.
4. Os membros eleitos da Mesa dos Conselhos Nacionais não
podem exercer outro cargo de nível nacional no CNE.
1.

O Conselho Nacional Plenário (CNP) é composto por
todos os dirigentes oficialmente nomeados e em
efetividade de funções.
2. No Conselho Nacional Plenário há a participação de um
jovem escuteiro da última secção, por cada vinte
Agrupamentos, com arredondamento por excesso, eleito
no Conselho de Núcleo ou, não existindo Núcleo, no
Conselho Regional.
3. De acordo com o regimento e demais normas, os jovens
escuteiros da última secção podem apresentar propostas
ao Conselho Nacional Plenário.
Justificação para todos os dirigentes continuarem a ter o direito
de voto no órgão máximo deliberativo: vidé introdução desta
proposta sobre a pretendida retirada do direito de voto à
maioria dos dirigentes na assembleia geral, a qual parece não
ser compatível com o artigo 174º do Código Civil. (redação da
Lei n.º 40/2007).
Competências do Conselho Nacional Plenário
Ao Conselho Nacional Plenário compete:
a) votar o texto ou qualquer alteração dos Estatutos, do
Regulamento Geral e dos Regulamentos nele previstos;
b) eleger a Mesa dos Conselhos Nacionais;
c) debater e aprovar os Planos de Atividades e Orçamentos
Plurianual e Anual;
d) debater e aprovar o Plano Estratégico de Longo Prazo para o
CNE e para as suas parcerias;
e) debater e aprovar os relatórios de atividades e contas;
f) deliberar sobre a aquisição e alienação a qualquer título de bens
imóveis e móveis, sujeitos a registo, para todas as situações em
que o valor ultrapassa o correspondente a 30 salários mínimos
mensais, podendo delegar esta competência noutros órgãos do
CNE;
g) aprovar o quadro de pessoal permanente remunerado;

19º

Periodicidade
O CNP reúne obrigatoriamente de três em três anos e,
extraordinariamente, sempre que a Mesa o decida ou for
requerido pela Junta Central, pelo Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, pelo Conselho Nacional de
Representantes, por um quinto mais uma das Juntas
Regionais, ou por um quinto mais um dos membros do
Conselho ou pela Comissão Eleitoral Nacional nos termos da
alínea c) do artigo 18.º.

h) deliberar sobre matérias não compreendidas nas competências
dos outros órgãos da associação;
i) demitir a Mesa dos Conselhos Nacionais, a Junta Central ou o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, em caso de manifesta
inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria
de três quartos dos votos dos membros presentes;
j) deliberar sobre a eventual extinção do CNE e, nesse caso, sobre
o destino dos seus bens.
Periodicidade do Conselho Nacional Plenário
1.O Conselho Nacional Plenário reúne obrigatoriamente uma vez
por ano e, extraordinariamente, numa das seguintes situações:
a) por decisão da Mesa;
b) por requerimento da Junta Central;
c) por requerimento do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
d) por requerimento de um quinto mais uma das Juntas Regionais;
e) por requerimento de um quinto mais um dos membros do
Conselho Nacional Plenário ou de 50 Chefes de Agrupamento.
Justificação para a periodicidade anual: no nº 1 do artigo 173º do
Código Civil consta designadamente: A assembleia geral deve
ser convocada uma vez em cada ano para aprovação do
balanço.
2.As reuniões dos Conselhos Nacionais são, sempre que possível,
transmitidas, em direto, pela Internet, com a possibilidade de
posteriormente qualquer dirigente ou escuteiro as poder ouvir e
visualizar.
3. Recomenda-se que, no orçamento anual, seja prevista verba de
comparticipação, proporcional ao custo da deslocação e estadia,
para um dirigente de cada Agrupamento ter facilitada a participação
na assembleia geral do CNE.
Justificação: A razão principal para a maioria das ausências nas
reuniões do Conselho Nacional Plenário será devida aos custos de
deslocação e estadia para os dirigentes dos Agrupamentos,
sobretudo dos que vivem longe de Fátima.

Subsecção II - Do Conselho Nacional de Representantes
Composição
O Conselho Nacional de Representantes (CNR) tem a seguinte
composição:
a) os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais;
b) os membros da Junta Central;
c) os membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
20º d) o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) representantes das Regiões, de harmonia com o artigo 36.º,
havendo a possibilidade de delegação para os membros das
Juntas Regionais;
f ) um representante por cada Junta de Núcleo;
g) três dirigentes dos Serviços Centrais.
Competências
Ao CNR compete:
a) aprovar e alterar os Regulamentos;
b) debater e aprovar o plano de ação e orçamento anuais dos
órgãos e serviços do nível nacional;
c) debater e aprovar o relatório e contas;
21º d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional;
e) decidir sobre a aquisição e alienação a qual- quer título de bens
imóveis sujeitos a registo, podendo delegar essa competência
noutros órgãos do CNE;
f) deliberar sobre matérias não compreendidas nas competências
dos outros órgãos da associação;
g) delegar competências suas no Conselho Per- manente.
Periodicidade
O CNR reúne ordinariamente uma vez por ano, exceto naqueles
22º em que se realiza o CNP, e extraordinariamente, todas as vezes
que a Mesa decida ou for requerido pela Junta Central, pelo

Composição do Conselho Nacional de Representantes
O Conselho Nacional de Representantes (CNR) tem a seguinte
composição:
a) todos os membros da Mesa dos Conselhos Nacionais, dos
órgãos executivos e fiscalizadores dos níveis nacional e regional e
os Chefes de Núcleo, os quais podem fazer-se substituir por outro
dirigente;
b) um dirigente representante por cada dez Agrupamentos, com
arredondamento por excesso, eleito no Conselho de Núcleo ou,
não existindo Núcleo, no Conselho Regional;

Competências do Conselho Nacional de Representantes
Ao Conselho Nacional de Representantes compete analisar e
debater “como vai o CNE”, sendo postos em relevo os principais
aspetos positivos, negativos e as dificuldades a vencer, incluindo
designadamente a situação de:
a) programas educativos para as Secções;
b) recrutamento, formação e gestão de dirigentes;
c) inserção do Escutismo nas comunidades.

Periodicidade do Conselho Nacional de Representantes
O Conselho Nacional de Representantes reúne, em princípio, uma
vez por ano e, também, quando a Mesa o decida ou for requerido

Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional ou por um quinto mais
uma das Juntas Regionais.
Secção III - Do Conselho Permanente
Composição e Competências
1. O Conselho Permanente é composto por dois membros da
Mesa dos Conselhos Nacionais, pelos membros da Junta
Central, por dois membros do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional e representantes de cada Região na proporção de um
por dois mil associados, com
arredondamento por excesso, nomeados pela Junta Regional.
2. Compete ao Conselho Permanente:
a) exercer competências por delegação expressa do CNR;
b) dar parecer sobre estratégias a adotar, por solicitação da Junta
23º Central.
3. O Conselho Permanente é convocado pelo Presidente da
Mesa dos Conselhos Nacionais.

pela Junta Central, pelo Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
ou por um quinto mais uma das Juntas Regionais.
Conselho Consultivo Nacional
1.O Conselho Consultivo Nacional tem a seguinte composição:
a) membros da Junta Central;
b) Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional;
c) Presidente da Mesa dos Conselhos Nacionais;
d) Chefes Regionais ou seus representantes;
e) anteriores Chefes Nacionais que continuem dirigentes do CNE;
f) eventuais convidados pelo Chefe Nacional.
2. Compete ao Conselho Consultivo Nacional:
a) dar contributos para estratégias a adotar;
b) aconselhar a Junta Central sobre projetos e iniciativas a incluir
nas propostas de planos de atividades e orçamentos a submeter
ao Conselho Nacional Plenário;
c) dar contributos sobre outras matérias que a Junta Central
entenda consultar o Conselho Consultivo Nacional.
3. O Conselho Consultivo Nacional é convocado pelo Chefe
Nacional.
Justificação: A designação Conselho Consultivo Nacional é
alinhada com o constante nos artigos 45º (Conselho Consultivo
Regional) e 50º (Conselho Consultivo de Núcleo) do Regulamento
Geral.

Secção IV - Da Junta Central

24º

25º

Composição
O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central e tem a
seguinte composição, sendo a distribuição de pelouros feita
internamente:
1. a) Chefe Nacional;
b) Chefe Nacional Adjunto;
c) Secretário Internacional;
d) Três ou cinco Secretários Nacionais.
2. Assistente Nacional.

Competências
No exercício das suas funções executivas, compete
à Junta Central, nomeadamente:
a) assegurar a representação da associação;
b) coordenar e dinamizar a prossecução dos objetivos da
associação;
c) desenvolver o espírito da fraternidade mundial do Escutismo;
d) promover as ações necessárias à correta aplicação do método
escutista;
e) assegurar o funcionamento dos Serviços Centrais e
implementar a eficiência organizativa;
f) administrar o património do nível nacional do C.N.E. e
dinamizar a independência económica da associação;
g) representar a associação em Juízo e fora dele.

Órgão executivo nacional
O órgão executivo nacional do CNE é a Junta Central, constituída
pelos seguintes dirigentes, sendo a distribuição de pelouros feita
internamente:
1. Membros eleitos
a) Chefe Nacional;
b) Chefe Nacional Adjunto;
c) Secretário Internacional;
d) três ou cinco Secretários Nacionais.
2. Membro nomeado: Assistente Nacional.
3. É admitida a possibilidade de reuniões por teleconferência para
os órgãos cujos membros vivem em localidades diferentes e
distantes.
Competências da Junta Central
No exercício das suas funções executivas, compete à Junta
Central, nomeadamente:
a) assegurar a representação da associação;
b) coordenar e dinamizar a prossecução dos objetivos da
associação;
c) desenvolver o espírito da fraternidade mundial do Escutismo;
d) promover as ações necessárias à correta aplicação do método
escutista;
e) assegurar o funcionamento dos Serviços Centrais e implementar
a eficiência organizativa, criando e extinguindo os departamentos
e serviços que entenda necessários para a auxiliarem no exercício
das suas funções, assim como nomeando e exonerando os
respetivos titulares.;
f) administrar o património do nível nacional do C.N.E. e dinamizar
a independência económica da associação;
g) decidir sobre a aquisição e alienação, a qualquer título, de bens
imóveis e móveis sujeitos a registo, para todas as situações em que
o valor não ultrapassa o correspondente a 30 salários mínimos
mensais, sem prejuízo do fixado nas competências do Conselho
Fiscal e Jurisdicional Nacional;
h) celebrar contratos.que estejam previstos no quadro de pessoal
permanente remunerado e em orçamento, ambos aprovados pelo
Conselho Nacional Plenário;
i) divulgar a todos os membros do Conselho Nacional Plenário e do
Conselho Nacional de Representantes, com a antecedência

mínima de 8 dias, via digital, informação significativa sobre a vida
do CNE, desde a anterior reunião e que não conste da
documentação de suporte à ordem do dia;
j) exercer o poder disciplinar;
l) representar a associação em Juízo e fora dele.

26º

Departamentos e Serviços
A Junta Central cria e extingue os departamentos e serviços que
entenda necessários para a auxiliarem no exercício das suas
funções, assim como nomeia e exonera os respetivos titulares.

Secção V - Do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
Composição e Competências
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é composto por cinco
dirigentes, competindo-lhes, nomeadamente:
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos do
CNE;
b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão financeira da
Junta Central;
c) dar parecer sobre o relatório e contas ao Conselho Nacional;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito estatutário e
regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
27º f) exercer o poder jurisdicional como últim0 órgão de recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar os Conselhos Nacionais quando a Mesa o não faça
nos termos estatutários e regulamentares;
i) cumprir as demais atribuições constantes da lei.

28º

VI – Das Regiões

29º

30º

31º

32º

Áreas
Para melhor se atingirem os fins do CNE, considera-se o território
português dividido em Regiões, com limites, em princípio,
correspondentes às dioceses.
Autonomia das Regiões dos Açores e da Madeira
As Regiões dos Açores e da Madeira gozam de autonomia, no
respeito integral dos Estatutos e Regulamentos do CNE.

Órgão Máximo Regional
O órgão máximo da Região é o Conselho Regional.
Composição do Conselho Regional
O Conselho Regional é composto pelos membros da Mesa do
Conselho Regional, da Junta Regional, do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Regional, por todos os dirigentes oficialmente
nomeados e em efetividade de funções e os associados
investidos pertencentes à última secção.

Competências do Conselho Regional
Compete ao Conselho Regional:
a) eleger a Mesa do Conselho Regional;

O conteúdo deste artigo está integrado na alínea e) do artigo
anterior. Assim, elimina-se este artigo, com a consequente
renumeração dos seguintes.
Justificação: trata-se de mais uma competência da Junta Central,
a que se refere o artigo anterior.
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional é constituído por seis
dirigentes eleitos e um Assistente nomeado pela Conferência
Episcopal Portuguesa, competindo-lhe, nomeadamente:
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado, no que respeita ao CFJN ter um Assistente)
a) velar pelo cumprimento dos Estatutos e Regulamentos do CNE;
b) acompanhar e fiscalizar a administração e gestão financeira da
Junta Central;
c) dar parecer sobre os planos de atividades e orçamentos, assim
como os relatórios de atividades e contas, a serem votados no
Conselho Nacional Plenário;
d) elaborar pareceres sobre questões de âmbito estatutário e
regulamentar;
e) exercer o poder disciplinar;
f) exercer o poder jurisdicional como último órgão de recurso;
g) emitir recomendações aos órgãos do CNE;
h) convocar o Conselho Nacional Plenário quando a Mesa o não
faça nos termos estatutários e regulamentares;
i) dar parecer sobre a aquisição e alienação, a qualquer título, de
bens imóveis e móveis, sujeitos a registo, para todas as situações
em que o valor ultrapassa o correspondente a 15 salários mínimos
mensais;
j) cumprir as demais atribuições constantes da lei.
Capítulo VI – Das Regiões e dos Núcleos
Artigo 28.º Regiões
Para melhor se atingirem as finalidades do CNE, considera-se o
território português organizado em Regiões, com limites, em
princípio, correspondentes às dioceses.
As Regiões dos Açores e da Madeira, devido aos seus Estatutos
Político-Administrativos, gozam de autonomia, no respeito integral
dos Estatutos e Regulamentos do CNE.
Justificação: este aditamento (Estatutos Político-Administrativos)
é um contributo da Junta Regional dos Açores, no âmbito da
discussão preliminar das propostas.
O órgão máximo da Região é o Conselho Regional, o qual pode
assumir a forma variante de Conselho Regional de
Representantes, nos termos definidos no Regulamento Geral.
O Conselho Regional é composto por todos os dirigentes e pelos
jovens escuteiros da última secção.
Justificação da não inclusão de candidatos a dirigente: persistem
dúvidas quanto à legalidade da proposta para dar direito de voto a
parte dos candidatos a dirigente, pois estaria ferido o princípio da
igualdade, discriminando positivamente os candidatos a dirigente
que foram (mas já não são) caminheiros/companheiros no ativo e
excluindo os recrutados no exterior da associação.
Compete ao Conselho Regional:
a) eleger a Mesa do Conselho Regional;
b) no caso da Região não estar organizada em Núcleos, eleger
participantes para o Conselho Nacional Plenário, entre os jovens

b) eleger a Junta Regional e o Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional, no caso de no sufrágio direto nenhuma lista obter a
maioria absoluta dos votos validamente expressos;
c) eleger os delegados da Região ao Conselho Nacional de
Representantes;
d) eleger o Presidente da Comissão Eleitoral Regional;
e) debater e aprovar o plano de ação e orça- mento anuais dos
órgãos e serviços do nível regional;
f ) debater e aprovar o relatório e contas;
g) elaborar regulamentos internos da Região;
h) votar propostas para serem apresentadas para aprovação
superior;
i) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta Regional ou o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, em caso de manifesta
inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE, por
maioria de três quartos dos votos dos membros presentes.

33º

34º

35º

36º

37º

Estrutura local
A estrutura básica do CNE é o Agrupamento, o qual engloba as
secções e categorias de acordo com o artigo 11.º.

Órgãos

V
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Órgão Executivo Regional
O órgão executivo regional é a Junta Regional e tem a seguinte
composição:
1. a) Chefe Regional;
b) Chefe Regional Adjunto;
c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.
2. Assistente Regional.
Coordenador Regional
1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho Regional
eleger, a título transitório, um Coordenador Regional que, com o
Assistente Regional, serão membros do Conselho Nacional de
Representantes.
2. O Coordenador Regional e o Assistente Regional exercem as
competências da Junta Regional.
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional
O Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional é composto por três
dirigentes e exerce as competências definidas no Regulamento
Geral do CNE.
Delegados do CNR
Cada Região tem tantos assentos no Conselho Nacional de
Representantes com voto deliberativo, quanto os dirigentes
regionais titulares mais um delegado por cada dez
Agrupamentos, com arredondamento por excesso, segundo o
último censo.
Dos Núcleos
1. O Núcleo tem por objetivo a coordenação do Escutismo da sua
área territorial.
2. A área territorial do Núcleo é parte de uma única Região.
3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de Núcleo, com
composição e competências análogas às do Conselho Regional.
4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo, com
composição e competências análogas às da Junta Regional.
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escuteiros da última secção, através de eleição uninominal ou em
listas plurinominais, pelo método de Hondt;
b) no caso da Região não estar organizada em Núcleos, eleger
para o Conselho Nacional de Representantes, um dirigente
representante por cada dez Agrupamentos, com arredondamento
por excesso, através de eleição uninominal ou em listas
plurinominais, pelo método de Hondt;
d) debater e aprovar os planos de atividades e orçamentos anuais
e plurianuais, assim como o plano estratégico de longo prazo;
e) debater e aprovar os relatórios de atividades e contas;
f) elaborar o regulamento interno da Região;
g) votar propostas para serem apresentadas para apreciação
superior;
h) demitir a Mesa do Conselho Regional, a Junta Regional ou o
Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional, em caso de manifesta
inobservância dos Estatutos e Regulamentos do CNE, por maioria
de três quartos dos votos dos membros presentes.
O órgão executivo regional é a Junta Regional, constituído pelos
seguintes dirigentes:
1.Membros eleitos
a) Chefe Regional;
b) Chefe Regional Adjunto;
c) dois, quatro ou seis Secretários Regionais.
2. Membro nomeado: Assistente Regional.
1. Quando não haja Junta Regional, pode o Conselho Regional
eleger, para o período máximo de um ano, um Coordenador
Regional que, com o Assistente Regional, exerce as competências
da Junta Regional.
2. O Coordenador Regional tem a principal missão de promover
eleições.

Igual

Elimina-se este artigo, com a consequente renumeração dos
seguintes.

1. O Núcleo tem por objetivo a coordenação do Escutismo da sua
área territorial.
2. A área territorial do Núcleo é parte de uma única Região.
3. O órgão máximo do Núcleo é o Conselho de Núcleo, composto
pelos dirigentes e jovens escuteiros pertencentes à última secção,
tendo competências análogas às do Conselho Regional, exceto de
reunir no formato de representantes.
4. A Junta de Núcleo é o órgão executivo do Núcleo, com
composição e competências, na sua área territorial, análogas às da
Junta Regional.
Justificação para parecer não haver condições para a retirada de
poderes nos estatutos aos órgãos de um nível organizativo:
contrariamente ao sugerido em junho de 2016, no âmbito do projeto
Torre, não foi disponibilizado um estudo que permita uma análise
profunda a esta questão.
1. A estrutura base do CNE é o Agrupamento, o qual engloba as
secções e categorias de acordo com os artigos 8º, 9º e 10º.
2. Os Agrupamentos correspondem, em princípio, à paróquia ou
Comunidade Interparoquial, podendo também existir em
Comunidades Religiosas.
1. O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de
Agrupamento, no qual têm assento com voto deliberativo todos os

1. O órgão máximo do Agrupamento é o Conselho de
Agrupamento, no qual têm assento com voto deliberativo todos
os que o têm no Conselho Regional, competindo-lhe,
nomeadamente:
a) eleger o Chefe de Agrupamento;
b) debater e votar as ações comuns a todo o
Agrupamento;
c) debater e votar o relatório e contas;
d) elaborar regulamentos internos.
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direção do
Agrupamento.

seus dirigentes e jovens escuteiros pertencentes à última secção,
competindo- lhe, nomeadamente:
a) eleger o Chefe de Agrupamento;
b) debater e votar os planos de atividades e orçamentos do
Agrupamento, anuais e plurianuais;
c) debater e votar o relatório de atividades e contas do
Agrupamento;
d) elaborar o regulamento interno.
2. O órgão executivo do Agrupamento é a Direção do
Agrupamento, constituída pelos seguintes dirigentes:
a) Chefe de Agrupamento;
b) Assistente de Agrupamento;
c) Chefe de Agrupamento Adjunto;
d) Secretário de Agrupamento;
e) Tesoureiro de Agrupamento;
f) Chefe de cada Unidade;
g) outros eventuais dirigentes do Agrupamento convidados pelo
Chefe de Agrupamento (trata-se de prática corrente em vários
Agrupamentos, desde há muitos anos).

3. Compete à Direção de Agrupamento:
a) velar pela boa aplicação do método escutista;
b) programar a ação educativa no âmbito da animação espiritual e
da fé;
c) aprovar a constituição de Unidades no Agrupamento;
d) admitir Aspirantes sob proposta do Chefe de Unidade;
e) ratificar as nomeações e exonerações de dirigentes, da
competência do Chefe de Agrupamento.
f) gestão administrativa do Agrupamento;
g) gestão financeira do Agrupamento;
h) gestão do património do Agrupamento.
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41º

Conselho de Pais
1. Dado que a tarefa educativa compete fundamentalmente à
família, cada Agrupamento tem um Conselho de Pais, constituído
por todos os encarregados de educação dos associados
menores, funcionando como órgão consultivo.
2. O Conselho de Pais é presidido pelo Chefe de Agrupamento
ou por outro dirigente por ele designado.
3. O Conselho de Pais pode eleger uma Comissão Permanente
de Pais para colaborar com a Direção de Agrupamento, quando
esta o solicitar.
Assistentes
1. De acordo com a natureza da associação, há a todos os níveis
assistentes eclesiásticos, com a categoria de dirigentes, aos
quais compete:
a) representar a Hierarquia na associação;
b) animar a comunidade Escuta no sentido de ela ser espaço
eclesial de evangelização e vivência da Fé.
2. O Assistente Nacional é nomeado pela Conferência Episcopal,
ouvido o movimento.
3. O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da respetiva
diocese, ouvido o movimento.
4. O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da diocese em
que está integrado, ouvido o movimento.
5. O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o pároco, exceto
nos casos em que o Bispo diocesano nomeie outro assistente,
sacerdote ou diácono.
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser auxiliado por
um(a) religioso(a) ou leigo.

Igual

1. De acordo com a natureza da associação, há a todos os níveis
assistentes eclesiásticos, com a categoria de dirigentes, aos quais
compete:
a) representar a Autoridade Eclesiástica nos respetivos níveis do
CNE;
b) animar a comunidade escutista no sentido de ela ser espaço
eclesial de evangelização e vivência da Fé.
2. O Assistente Nacional e o Assistente do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional são nomeados pela Conferência Episcopal,
ouvido o movimento.
Nota: o aditamento relativo ao Assistente do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional está dependente de acordo da Conferência
Episcopal.
3. O Assistente Regional é nomeado pelo Bispo da respetiva
diocese, ouvido o movimento.
4. O Assistente de Núcleo é nomeado pelo Bispo da diocese em
que está integrado, ouvido o movimento.
5. O Assistente de Agrupamento é, em princípio, o pároco, exceto
nos casos em que o Bispo diocesano nomeie outro assistente,
sacerdote ou diácono.
6. Na formação religiosa o assistente poderá ser auxiliado por
um(a) religioso(a) ou leigo (a).

CAPÍTULO VIII
Da Assistência Religiosa

Processo Eleitoral
1. A Junta Central e o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional
são eleitos por sufrágio universal, direto e secreto, dos dirigentes
do CNE.
2. As eleições são realizadas em Mesas de Voto em todas as
Regiões e em todos os Núcleos, podendo existir Mesas de Voto
também nos Agrupamentos.
3. É permitido o voto por correspondência.
4. O processo eleitoral é orientado pela Comissão Eleitoral
Nacional, composta por três dirigentes.

42º

Processo das eleições por sufrágio universal, direto e secreto
1. Têm capacidade eleitoral ativa - direito de votar:
a) os dirigentes em efetividades de funções;
b) os jovens escuteiros, no ativo, da última secção.
2. Têm capacidade eleitoral passiva - direito de ser candidato e de
ser eleito:
a) para o exercício de cargos ou funções, em todos os níveis do
CNE e em qualquer órgão eletivo, os dirigentes em efetividade de
funções;
b) para ser membro dos Conselhos de Agrupamento, de Núcleo, e
Regional, bem como do Conselho Nacional Plenário e do Conselho
Nacional de Representantes: os dirigentes em efetividades de
funções.
3. Os membros dos órgãos a seguir indicados são eleitos por
sufrágio universal, direto e secreto, sendo o caderno eleitoral
composto pelos dirigentes e pelos jovens escuteiros da última
secção do nível respetivo, agregando os níveis abaixo que existam:
a) nível nacional: Junta Central e Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional.
Nota: Quanto à eleição da Mesa faz sentido ser feita apenas pelos
membros do Conselho Nacional Plenário.
b) nível regional: Junta Regional e Conselho Fiscal e Jurisdicional
Regional;
c) nível de núcleo: Junta de Núcleo;
d) Agrupamento: Chefe de Agrupamento.
4. As eleições são realizadas em Mesas de Voto em todas as
Regiões e em todos os Núcleos, podendo existir Mesas de Voto
também nos Agrupamentos.
5. É permitido o voto por correspondência, tal como o voto através
de plataforma digital, quando tecnicamente for possível.
6. No caso de no sufrágio universal, direto e secreto, na primeira
volta, nenhuma lista obter a maioria absoluta dos votos validamente
expressos, procede-se a uma segunda volta entre as duas
candidaturas mais votadas que não desistirem.
7. Nos níveis nacional, regional e de núcleo, o processo eleitoral é
orientado pela Mesa do respetivo nível, que pode designar uma
comissão eleitoral para a coadjuvar.
Justificação: atualmente é a Mesa que fixa as datas das eleições e
que dá posse aos eleitos (contrariamente ao que sucedia aquando
da aprovação dos estatutos vigentes). Além disso, de acordo com
o artigo 10º do Regulamento Eleitoral (aprovado posteriormente
aos estatutos vigentes), as competências das comissões eleitorais
podem ser exercidas pela Mesas.
10. No Agrupamento o processo eleitoral é orientado pelo dirigente
eleito, para o efeito, em Conselho de Agrupamento.

Duração dos mandatos
Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do CNE têm
uma duração de três anos, sem prejuízo da sua renovação.

43º

Duração e Renovação dos Mandatos
1. Os mandatos de todos os órgãos e cargos eletivos do CNE têm
a duração de três anos.
2. É fixada em três mandatos, completos e consecutivos, a
limitação para a renovação sucessiva de qualquer cargo eletivo do
CNE, no mesmo nível.
3. Os eleitos que no momento da entrada em vigor dos presentes
estatutos tiverem cumprido ou estiverem a cumprir, pelo menos, o
3º mandato consecutivo, ainda poderão ser eleitos para mais um
mandato consecutivo.
4. A única exceção ao fixado anteriormente neste artigo é quanto
ao Chefe de Agrupamento, na eventualidade de prevista eleição ter
que ser adiada por ausência de candidatura.
5. No caso de renúncia ao mandato, os titulares dos órgãos não
podem candidatar-se nas eleições imediatas à renúncia.
6. Recomenda-se que os dirigentes, após 9 anos de desempenho,
em quaisquer cargos ou funções, nos níveis nacional, regional e/ou
de núcleo, prestem serviço, por um período mínimo de 3 anos, num
Agrupamento,

CAPÍTULO IX
Das Eleições

Justificação da limitação da renovação de mandatos: adotar-se
solução similar à aplicável às autarquias locais, por analogia com a
Lei nº 46/2005 e, ainda, à atrás referida decisão da Assembleia
Plenária de 2015, da Conferência Episcopal Portuguesa.
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45º

Compatibilidade e Cooptação
1. Os membros da Junta Central, exceto o Assistente Nacional, e
os Chefes Regionais não podem exercer qualquer outro cargo na
Associação.
2. Qualquer vaga na Mesa dos Conselhos Nacionais, na Junta
Central ou no Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto
quanto ao respetivo Presidente ou Chefe Nacional, não implica a
exoneração do órgão, devendo os seus membros por cooptação
designar o substituto.
3. A cooptação prevista no parágrafo anterior não terá lugar
quando o número de cooptados exceder metade dos membros
da lista eleita, facto que determinará nova eleição do respetivo
órgão.

Compatibilidade e Cooptação
1. Os membros da Junta Central, do Conselho Fiscal e Jurisdicional
Nacional, exceto os respetivos Assistentes, os Chefes Regionais e
os Presidentes dos Conselhos Fiscais e Jurisdicionais Regionais
não podem exercer qualquer outro cargo na Associação.
2. Qualquer vaga na Mesa dos Conselhos Nacionais, na Junta
Central ou no Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, exceto
quanto ao respetivo Presidente ou Chefe Nacional, não implica a
exoneração do órgão, devendo os seus membros por cooptação
designar o substituto.
3. A cooptação prevista no parágrafo anterior não terá lugar quando
o número de cooptados exceder metade dos membros da lista
eleita, facto que determinará nova eleição.

Homologação
1. Todos os dirigentes candidatos a eleições para a Junta Central
e para as Juntas Regionais deverão ter o seu nome previamente
homologado pela competente autoridade eclesiástica.
2. O silêncio pelo prazo de 30 dias após a receção da
comunicação equivalerá à homologação.

Todos os dirigentes candidatos a eleição, por sufrágio universal,
em todos os níveis do CNE, deverão ter o seu nome previamente
homologado pela competente autoridade eclesiástica, aquando da
entrega da candidatura.
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado)
Justificação: de acordo com o parecer do Conselho Fiscal e
Jurisdicional Nacional, datado de 5 de agosto de 2016, atualmente,
a candidatura a Chefe de Agrupamento tem que ser homologada
pela autoridade eclesiástica.
Quanto à proposta para a homologação passar a ser um requisito
para a candidatura (e não o seu pedido ser feito após a
formalização da entrega do processo de candidatura), trata-se de
evitar a repetição de situações ocorridas de não homologação que
tiveram desagradável repercussão pública. Assim, sendo aprovada
esta proposta, só depois da homologação dos candidatos pela
autoridade eclesiástica competente é que pode ser aceite a
candidatura por quem orienta o processo eleitoral.

46º

47º

Composição
O património do CNE é composto por:
a) os bens imóveis e móveis adquiridos, por qualquer título, pelo
CNE;
b) os bens administrados por órgãos de qualquer nível da
associação;
c) as contribuições dos associados;
d) o órgão oficial FLOR DE LIS;
e) a Editorial FLOR DE LIS;
f) o Depósito de Material e Fardamento;
g) os subsídios e doações;
h) os rendimentos que puder obter por meios consentâneos com
o ideal da associação.

Composição do Património

Extinção
1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível reunir o
Conselho Nacional Plenário para deliberar sobre o destino dos
seus bens, estes reverterão em favor da educação cristã de
jovens, nos termos que forem determinados pela Conferência
Episcopal.
2. Em caso de extinção de Agrupamento, Núcleo ou Região, o
destino dos bens é decidido pelo órgão deliberativo do nível
imediatamente superior.
Normas Supletivas
Na falta de norma expressa quanto à estrutura, competência e
eleição dos órgãos ou cargos eletivos, aplica-se sucessiva e
analogicamente o disposto para o nível imediatamente superior.

1. No caso de extinção do CNE, sem que seja possível reunir o
Conselho Nacional Plenário, para deliberar sobre o destino dos
seus bens, estes reverterão em favor da educação cristã de jovens,
nos termos que forem determinados pela Conferência Episcopal
Portuguesa.
2. Em caso de extinção de Agrupamento, Núcleo ou Região, o
destino dos bens é decidido pelo órgão deliberativo do nível
imediatamente superior.
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Dúvidas, Omissões e Normas Supletivas
1. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação
destes estatutos são resolvidas ou integradas conformemente à lei,
ao Regulamento Geral do CNE e a outros regulamentos nele
previstos, assim como aos princípios gerais de direito canónico ou
civil.
(redação a rever em concertação com a Comissão Episcopal
do Laicado e Família)
2. Na falta de norma expressa quanto à estrutura, competência e
eleição dos órgãos ou cargos eletivos, aplica-se sucessiva e
analogicamente o disposto para o nível imediatamente superior.
3. Na elaboração e revisão de todos os atos normativos, incluindo
estes estatutos, assim como nos atos de gestão do CNE, deverão
ter-se sempre presentes critérios de:
• eficácia, tendo em vista os valores cristãos e escutistas;
• simplicidade;
• transparência;
• clareza;
• economia;
•.subsidiariedade, que se traduz em evitar qualquer centralização
desnecessária.

CAPÍTULO XI
Disposições Finais

Revogação
Estes Estatutos revogam expressamente os anteriores.

49º

50º

51º

Igual

Alteração Estatutária
Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação do
Conselho Nacional Plenário, tomada por maioria de três quartos
dos membros presentes, tendo de ser distribuídas as propostas
de alteração com antecedência mínima de sessenta dias.
Norma Transitória

Estes Estatutos só poderão ser alterados por deliberação do
Conselho Nacional Plenário, tomada por maioria de três quartos
dos membros presentes, tendo de ser distribuídas as propostas
finais de alteração com antecedência mínima de sessenta dias,
após abertura a debate, acessível a todos os dirigentes e jovens
escuteiros, durante igual período.
Mandatos vigentes e eventualidade de eleições simultâneas

A duração dos mandatos dos órgãos atuais mantém-se até aos
seus termos

52º

Entrada em vigor
Os Estatutos e suas alterações votadas favoravelmente por mais
de três quartos dos membros presentes no Conselho Nacional
Plenário, entram em vigor imediatamente após a sua
homologação pela Conferência Episcopal e o cumprimento dos
trâmites legais.

1. A duração dos mandatos vigentes dos órgãos eletivos mantémse até à tomada de posse de novos eleitos, podendo as eleições,
por sufrágio universal, passarem a ser, regra geral, simultâneas em
todos os níveis do CNE, por deliberação do Conselho Nacional
Plenário.
Justificação: prever a possibilidade (mas não a obrigação) do
Conselho Nacional Plenário aprovar que as eleições, em todos os
níveis, possam passar a ser simultâneas, por analogia com o que
sucede com as autarquias.
Entrada em vigor
Os Estatutos e suas alterações votadas favoravelmente por mais
de três quartos dos membros presentes no Conselho Nacional
Plenário, entram em vigor imediatamente após a sua homologação
pela Conferência Episcopal Portuguesa e o cumprimento dos
trâmites legais.
Assim, os Estatutos ficariam com 50 artigos (menos 2 do que
atualmente).
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CONSTITUTION
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
PREAMBULE
Des représentants accrédités des associations scoutes nationales, qui
avaient adopté et pratiqué le Mouvement scout fondé par Robert BadenPowell en 1907, se sont réunis à Paris, France, en juillet 1922 et, en vue de
coordonner le Mouvement scout à travers le monde, ils ont créé la Conférence
Internationale du Scoutisme avec un comité exécutif et un secrétariat.
La présente Constitution régit le fonctionnement de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout dans un esprit fraternel de coopération et d’amitié mondiales.

CHAPITRE I
LE MOUVEMENT SCOUT
ARTICLE I
Définition

But

ARTICLE II
Principes

1. Le Mouvement scout est un mouvement éducatif pour les
jeunes, fondé sur le volontariat; c’est un mouvement à
caractère non politique, ouvert à tous sans distinction de
genre, d’origine, de race ni de croyance, conformément
aux but, principes et méthode tels qu’ils ont été conçus
par le Fondateur et formulés ci-dessous.
2. Le Mouvement scout a pour but de contribuer au
développement des jeunes en les aidant à réaliser
pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles,
affectives, sociales et spirituelles, en tant que
personnes, que citoyens responsables et que membres
des communautés locales, nationales et internationales.
1. Le Mouvement scout est fondé sur les principes suivants:
•

Devoir envers Dieu

L’adhésion à des principes spirituels, la fidélité à la religion
qui les exprime et l’acceptation des devoirs qui en découlent.
•
-

-

•

Devoir envers autrui
La loyauté envers son pays dans la perspective
de la promotion de la paix, de la compréhension
et de la coopération sur le plan local, national et
international.
La participation au développement de la société
dans le respect de la dignité de l’humanité et de
l’intégrité de la nature.
Devoir envers soi-même

La responsabilité de son propre développement.
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CONSTITUTION
of the World Organization of the Scout Movement
PREAMBLE
Accredited representatives of National Scout Associations, which had adopted
and practised the Scout Movement founded by Robert Baden-Powell in 1907,
assembled in Paris, France, in July 1922 and established the International
Scout Conference for the coordination of the Scout Movement throughout
the world, together with an Executive Committee and a Secretariat.
The present Constitution governs the operation of the World Organization of
the Scout Movement in a kindred spirit of world cooperation and friendship.

CHAPTER I
THE SCOUT MOVEMENT
ARTICLE I
Definition

Purpose

ARTICLE II
Principles

1. The Scout Movement is a voluntary non-political
educational movement for young people open to all
without distinction of gender, origin, race or creed, in
accordance with the purpose, principles and method
conceived by the Founder and stated below.
2. The purpose of the Scout Movement is to contribute
to the development of young people in achieving their
full physical, intellectual, emotional, social and spiritual
potentials as individuals, as responsible citizens and
as members of their local, national and international
communities.
1. The Scout Movement is based on the following principles:
•

Duty to God

Adherence to spiritual principles, loyalty to the religion
that expresses them and acceptance of the duties
resulting therefrom.
•
-

•

Duty to others
Loyalty to one’s country in harmony with the
promotion of local, national and international
peace, understanding and cooperation.
Participation in the development of society with
recognition and respect for the dignity of humanity
and for the integrity of the natural world.
Duty to self

Responsibility for the development of oneself.
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Adhésion à
2. Tous les membres du Mouvement scout doivent
une Promesse
adhérer à une Promesse et une Loi reflétant, dans
et une Loi
un langage approprié à la culture et à la civilisation de
chaque Organisation scoute nationale et approuvé par
l’Organisation Mondiale, le Devoir envers Dieu, le Devoir
envers autrui et le Devoir envers soi-même, et inspirées
de la Promesse et de la Loi conçues à l’origine par le
Fondateur du Mouvement scout dans les termes suivants:

		

La Promesse scoute
Sur mon honneur, je promets de faire tout mon possible
pour—
Servir Dieu et le roi (ou Dieu et mon pays),
Aider mon prochain à tout moment,
Obéir à la Loi scoute.

		

La Loi scoute
1.
2.
3.
4.

Le scout n’a qu’une parole.
Le scout est loyal.
Le scout se rend utile et aide son prochain.
Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous
les autres scouts.
5. Le scout est courtois.
6. Le scout est bon pour les animaux.
7. Le scout obéit sans discussion à ses parents, à son
chef de patrouille et à son chef.
8. Le scout sourit et siffle en toute difficulté.
9. Le scout est économe.
10. Le scout est propre dans ses pensées, ses paroles
et ses actes.
Emblème du
Scoutisme
Mondial

ARTICLE III
Méthode
scoute

3. L’Emblème du Scoutisme Mondial est le symbole
d’appartenance au Mouvement scout. Il est constitué
d’une fleur-de-lys blanche stylisée entourée d’une
corde de même couleur disposée en cercle et nouée à
sa partie inférieure par un noeud plat, le tout sur fond
violet, et constitue un élément essentiel de l’identité de
marque du Mouvement scout.
1. La méthode scoute est un système d’autoéducation
progressive fondé sur l’interaction de tous les éléments
suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Promesse et la Loi scoutes,
L’apprentissage par l’action,
La progression personnelle,
Le système des équipes,
Le soutien des adultes,
Le cadre symbolique,
La nature,
L’engagement dans la communauté.
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Adherence to
a Promise
and Law

2. All members of the Scout Movement are required
to adhere to a Scout Promise and Law reflecting, in
language appropriate to the culture and civilization of
each National Scout Organization and approved by the
World Organization, the principles of Duty to God, Duty
to others and Duty to self, and inspired by the Promise
and Law originally conceived by the Founder of the
Scout Movement in the following terms:

				The Scout Promise
On my honour I promise that I will do my best —
To do my duty to God and the King (or to God and
my Country);
To help other people at all times;
To obey the Scout Law.

					

The Scout Law

1.
2.
3.
4.

A Scout’s honour is to be trusted.
A Scout is loyal.
A Scout’s duty is to be useful and to help others.
A Scout is a friend to all and a brother to every
other Scout.
5. A Scout is courteous.
6. A Scout is a friend to animals.
7. A Scout obeys orders of his parents, Patrol Leader
or Scoutmaster without question.
8. A Scout smiles and whistles under all difficulties.
9. A Scout is thrifty.
10. A Scout is clean in thought, word and deed.
World Scout
Emblem

ARTICLE III
Scout Method

3. The World Scout Emblem is a symbol of belonging to the
Scout Movement. It consists of a field of royal purple
bearing the white fleur-de-lys surrounded by a white
rope in a circle and a central reef knot at the bottom
and is an essential element of the brand identity of the
Scout Movement.
1. The Scout Method is a system of progressive selfeducation through the interaction of all the following
elements:
•
•
•
•
•
•
•
•

The Scout Promise and Law,
Learning by Doing,
Personal Progression,
Team System,
Adult Support,
Symbolic Framework,
Nature,
Community Involvement.
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La méthode scoute se pratique en créant une expérience
éducative significative pour les jeunes. Elle doit être
appliquée d’une manière qui est cohérente avec le but
et les principes du Mouvement scout. Elle est également
décrite dans une politique spécifique adoptée et revue de
temps à autre par la Conférence Mondiale du Scoutisme.

CHAPITRE II
DENOMINATION, BUT ET ORGANES
DE L’ORGANISATION MONDIALE
ARTICLE IV
Dénomination 1. L’organisation du Mouvement scout au niveau
de
mondial est régie par la présente Constitution sous
l’Organisation
la dénomination de “l’Organisation Mondiale du
Mondiale
Mouvement Scout”, appelée ci-dessous l’Organisation
Mondiale, en tant qu’organisation indépendante, non
politique et non gouvernementale.
But de
2. L’Organisation Mondiale a pour but de promouvoir le
Mouvement scout partout dans le monde:
l’Organisation
Mondiale
a) en favorisant l’unité et la compréhension de son but
et de ses principes,
b) en facilitant son expansion et son développement,
c) en préservant le caractère qui lui est propre.
Organes de
3. Les organes de l’Organisation Mondiale sont:
l’Organisation
a) La Conférence Mondiale du Scoutisme.
Mondiale
b) Le Comité Mondial du Scoutisme.
c) Le Bureau Mondial du Scoutisme.
Statut juridique 4. L’inscription dans le pays de domicile du Bureau Mondial
du Scoutisme de ‘l’Association Bureau Mondial du
Scoutisme’ confère la personnalité juridique aux organes
de l’Organisation Mondiale. Tous les titres légaux des
biens de l’Organisation Mondiale, les marques incluses,
appartiennent à l’Association Bureau Mondial du Scoutisme.

CHAPITRE III
MEMBRES
ARTICLE V
Conditions
requises

1. Peuvent devenir Membres de l’Organisation Mondiale
toutes les Organisations scoutes nationales qui
remplissent les conditions requises.
2. Le pouvoir de conférer la qualité de Membre de
l’Organisation Mondiale est dévolu à la Conférence
Mondiale du Scoutisme, sur recommandation du
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The Scout Method is practiced by creating a meaningful
educational experience for young people. It should
be used in a way that is consistent with the Scout
Movement’s Purpose and Principles. It is further
described in a relevant policy adopted and reviewed
from time to time by the World Scout Conference.

CHAPTER II
TITLE, PURPOSE AND ORGANS
OF THE WORLD ORGANIZATION
ARTICLE IV
Title of
World
Organization

1. The organization of the Scout Movement at world level
is governed by this Constitution under the title of “The
World Organization of the Scout Movement”, hereinafter
called the World Organization, as an independent, nonpolitical, non-governmental organization.

Purpose of
World
Organization

2. The purpose of the World Organization is to foster the
Scout Movement throughout the world by:

Organs of
World
Organization

3. The organs of the World Organization are:

Legal Status

4. Legal identity for the organs of the World Organization
is given by the registration in the country of domicile
of the World Scout Bureau of ‘The World Scout Bureau
Association’, also known as World Scout Bureau Inc. Legal
title to all property of the World Organization, including
its trademarks, is held by World Scout Bureau Inc.

(a) promoting unity and understanding of its purpose
and principles,
(b) facilitating its expansion and development,
(c) maintaining its specific character.
(a) The World Scout Conference.
(b) The World Scout Committee.
(c) The World Scout Bureau.

CHAPTER III
MEMBERSHIP
ARTICLE V
Requirements

1. Membership of the World Organization is open to
all National Scout Organizations which fulfil the
requirements for membership.
2. Authority to confer membership of the World
Organization is vested in the World Scout Conference,
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Comité Mondial du Scoutisme.
3. Une Organisation scoute nationale d’un état
souverain peut demander à être reconnue en qualité
d’Organisation Membre. Une seule Organisation scoute
nationale par état souverain peut être reconnue en
qualité de membre.
4. Les Organisations scoutes nationales membres de
l’Organisation Mondiale sont appelées collectivement
Organisations Membres.
5. Pour devenir Membre de l’Organisation Mondiale,
une Organisation scoute nationale devra remplir les
conditions suivantes:
a) Adopter et prouver de demeurer fidèle de manière
soutenue aux but, principes et méthode tels
qu’ils sont énoncés au Chapitre I de la présente
Constitution.
b) Posséder le caractère d’un mouvement de probité
et d’efficacité, volontaire, indépendant et non
politique.
c) Etre ouverte à l’adhésion de tous ceux qui
conviennent de se conformer aux but, principes et
méthode du Scoutisme.
d) Posséder la personnalité morale et faire preuve
de son bon fonctionnement dans l’ensemble du
territoire qu’elle représente.
e) Démontrer que, par la qualité de ses responsables,
l’organisation de la formation de ses chefs, ses
effectifs et ses ressources, elle est en mesure de
subvenir à ses besoins, de fournir à ses membres
des services adéquats et d’assumer toutes les
tâches et responsabilités d’une Organisation
Membre.
6. Une Organisation Membre peut comprendre plusieurs
associations scoutes dans un même état souverain
formant une fédération fondée sur le but scout
commun. Il appartient à chaque fédération de
s’assurer que toutes les associations qui la constituent
remplissent bien les conditions requises par la présente
Constitution.
Organisations
scoutes
nationales
accréditées

7. Une Organisation scoute nationale dans un état
souverain qui ne serait pas en mesure de répondre
à l’ensemble des conditions requises par l’Article V. 5
peut, à sa demande et à la discrétion du Comité Mondial
du Scoutisme, être désignée comme Organisation
scoute nationale accréditée, cette désignation étant
communiquée à la Conférence Mondiale du Scoutisme.
8. Les Organisations scoutes nationales accréditées auront
les mêmes droits et obligations que les Organisations
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on the recommendation of the World Scout Committee.
3. A National Scout Organization in a sovereign state may
apply for membership as a Member Organization. There
can be only one member National Scout Organization
from any one sovereign state.
4. National Scout Organizations in membership of the
World Organization are collectively referred to as
Member Organizations.
5. Admission to membership in the World Organization
requires of the applicant National Scout Organization:
(a) Adoption of and evidence of sustained adherence to
the purpose, principles and method as laid down by
Chapter I of this Constitution.
(b) Establishment of the National Scout Organization as
an independent, non-political, voluntary movement
of probity and effectiveness.
(c) Enrolment to be open to all who agree to conform
to the purpose, principles and method of the
Movement.
(d) Establishment of its legal entity and evidence of its
widespread operation in the territory it represents.
(e) Demonstration that, by the quality of its leadership,
the organization of its leader training, the size of its
membership and its resources, it is self-sufficient
and capable of providing adequate services to its
members and assuming all obligations of a Member
Organization.
6. A Member Organization may consist of more than one
Scout Association operating in the same sovereign
state and participating in a Federation based on the
common Scout purpose. It is the responsibility of each
Federation to ensure that all its constituent Associations
meet the requirements of this Constitution.
Accredited
7. A National Scout Organization in a sovereign state
which cannot meet the requirements of Article V.5
National Scout
in their entirety may, upon application and at the
Organizations
discretion of the World Scout Committee, be designated
as an Accredited National Scout Organization and be so
reported to the World Scout Conference.
8. Accredited National Scout Organizations shall have the
same rights and obligations as Member Organizations
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Membres à l’exception du droit de vote.
9. Une Organisation scoute nationale accréditée peut
être reconnue en tant qu’Organisation Membre si
elle remplit les conditions requises par l’Article V.5 et
qu’elle présente une demande d’adhésion.
10. Une Organisation scoute nationale remplissant
les conditions nécessaires pour devenir Membre
de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
conformément à l’Article V.5 ne peut avoir le statut
d’Organisation scoute nationale accréditée.
Unité du
Mouvement

ARTICLE VI
Procédure

11. En exerçant ses pouvoirs en vertu de l’Article V, la
Conférence Mondiale du Scoutisme aura comme
préoccupation prépondérante l’unité du Mouvement
Scout Mondial.
1. Le Comité Mondial du Scoutisme examinera toute
demande d’adhésion en qualité d’Organisation scoute
nationale appliquant des critères objectifs établis qui
seront publiés de temps à autre. S’il estime que les
conditions requises par l’Article V.5 sont remplies, il
fera les recommandations nécessaires à la Conférence
Mondiale du Scoutisme par voie postale ou électronique.
2. Si, dans les trois mois, il n’est pas fait opposition à la
demande ou s’il y est fait opposition par moins de cinq
pour cent des Organisations scoutes nationales, le Comité
Mondial du Scoutisme déclarera l’Organisation scoute
nationale admise en qualité de Membre de l’Organisation
Mondiale. Si cinq pour cent des Membres ou plus font
opposition à l’admission, la demande sera renvoyée
à la réunion suivante de la Conférence Mondiale du
Scoutisme où la majorité des deux tiers des voix émises
sera requise pour l’admission.

ARTICLE VII
Droits et
Obligations
des
Organisations
Membres

1. Les Organisations Membres jouissent des droits et
privilèges et doivent remplir les obligations énoncés
dans la présente Constitution.
2. Les Organisations Membres jouiront des droits suivants:
a) Se faire représenter et s’exprimer à la Conférence
Mondiale du Scoutisme et à la Conférence Régionale
du Scoutisme de la Région concernée, sous réserve
du paiement des droits d’inscription.
b) Avoir le droit de voter à la Conférence Mondiale
du Scoutisme et à la Conférence Régionale du
Scoutisme de la Région concernée.
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except the right to vote.
9. An Accredited National Scout Organization may become
recognized as a Member Organization if it fulfils the
requirements in Article V.5 and makes an application
for membership.
10. A National Scout Organization which is eligible for
membership of the World Organization of the Scout
Movement in accordance with Article V.5 cannot have
the status of an Accredited National Scout Organization.
Unity of the
Movement
ARTICLE VI
Procedure

11. In exercising its powers under Article V the World
Scout Conference shall have an overriding concern for
the unity of the World Scout Movement.
1. The World Scout Committee shall investigate an
application for membership by a National Scout
Organization applying established objective criteria
to be published from time to time. If it considers
that the requirements laid down by Article V.5 are
fulfilled, it shall make the necessary recommendations
to the World Scout Conference by post or electronic
communication.
2. If within three months the recommendation is
unopposed or opposed by less than five per cent of the
Member Organizations, the World Scout Committee
shall declare the National Scout Organization a Member
of the World Organization. If five per cent or more
of the Member Organizations oppose admission, the
application shall be referred to the next meeting of the
World Scout Conference, where admission shall require
a two-thirds majority of the votes cast.

ARTICLE VII
Rights and
Obligations
of Member
Organizations

1. Member Organizations enjoy the rights and privileges
and are required to fulfil the obligations given in this
Constitution.
2. Member Organizations shall have the following rights:
(a) To be represented and have the right of voice at
a World Scout Conference and a Regional Scout
Conference, subject to payment of the Conference
fees.
(b) To have the right of vote at a World Scout Conference
and Regional Scout Conference.
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c) Bénéficier, dans la mesure du possible, des services du
Bureau Mondial du Scoutisme sous forme de visites,
d’invitations à des stages et séminaires ainsi que
d’autres formes d’assistance.
d) Recevoir toutes les publications du Bureau Mondial
du Scoutisme.
e) Prendre part aux Jamborees, camps et autres
manifestations mondiales et régionales.
f) Etre invitées aux Jamborees, camps et autres
rencontres nationales.
3. Les Organisations Membres auront les obligations
suivantes:
a) Accepter et se conformer de manière continue aux
dispositions de la Constitution de l’Organisation
Mondiale.
b) Payer annuellement une cotisation telle que
réexaminée et fixée par la Conférence Mondiale du
Scoutisme.
c) Présenter un rapport annuel au Bureau Mondial du
Scoutisme comprenant une évaluation des progrès
par rapport aux exigences de sa constitution scoute
nationale sous une forme que le Comité Mondial du
Scoutisme pourra définir.
d) Faire approuver par le Comité Mondial du Scoutisme,
avant mise en vigueur, toute modification dans ses
statuts scouts nationaux portant sur les questions
traitées dans les Chapitres I et III de la présente
Constitution.
ARTICLE VIII
Suspension
et expulsion

Retrait

1. Le Comité Mondial du Scoutisme pourra suspendre
provisoirement la qualité de membre de toute
Organisation scoute nationale qui, à son avis, ne remplit
plus les conditions requises pour être Membre. Si le
Comité Mondial du Scoutisme maintient sa suspension,
la Conférence Mondiale du Scoutisme entendra, à
sa réunion suivante, le rapport du Comité Mondial
du Scoutisme et invitera l’Organisation suspendue
à présenter sa défense par écrit ou oralement. La
Conférence Mondiale du Scoutisme a alors le pouvoir
le plus étendu pour décider ensuite des mesures qu’il
convient de prendre; si sa décision est d’expulser
l’Organisation, cette décision devra être prise à la
majorité des deux tiers des voix émises.
2. Une Organisation Membre pourra se retirer de
l’Organisation Mondiale moyennant préavis écrit
adressé au Secrétaire Général. Le retrait portera effet
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(c) To receive services from the World Scout Bureau,
as practicable, in the form of visits, opportunity of
participation in courses and seminars and other
types of assistance.
(d) To receive all the publications of the World Scout
Bureau.
(e) To attend world or regional Jamborees, camps and
other gatherings.
(f) To receive invitations to national Jamborees, camps
and other gatherings.
3. Member Organizations
obligations:

shall

have

the

following

(a) Continued acceptance of and conformity with the
requirements of the Constitution of the World
Organization.
(b) Payment of an annual registration fee as reviewed
and determined by the World Scout Conference.
(c) To make an annual report to the World Scout
Bureau including an evaluation of progress against
the requirements of its national Scout constitution
in a form which the World Scout Committee may
determine.
(d) Approval by the World Scout Committee prior to
implementation of any changes to its national
Scout constitution relating to matters covered by
Chapters I and III of this Constitution.
ARTICLE VIII
Suspension
1. The World Scout Committee may provisionally suspend
the membership of any Member Organization which,
and Expulsion
in its opinion, no longer fulfils the requirements for
membership. If the World Scout Committee maintains
its suspension, the World Scout Conference at its
next meeting shall hear the report of the World Scout
Committee and invite the suspended Organization to
make its written or oral comments. The World Scout
Conference has the broadest power to then decide on
an appropriate course of action; if its decision is to
expel the Organization, such decision shall require a
two-thirds majority of the votes cast.
Withdrawal

2. Any Member Organization may withdraw from the
World Organization by written notice addressed to
the Secretary General. Withdrawal shall take effect on
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le 30 septembre de la deuxième année qui suit celle
au cours de laquelle le préavis a été donné, sous
réserve que l’Organisation Membre ait à cette date
rempli toutes les obligations résultant de sa qualité de
membre, y compris les obligations financières.
Effets de la
3. Une Organisation scoute nationale qui, pour quelque motif
cessation de la
que ce soit, a cessé d’être Membre n’aura plus droit aux
qualité de
privilèges et services de l’Organisation Mondiale, à la
Membre
reconnaissance par ses Membres et à l’usage des emblèmes
et autre matériel ayant trait au Scoutisme mondial.

CHAPITRE IV
LA CONFERENCE MONDIALE DU SCOUTISME
ARTICLE IX
Composition

1. La Conférence Mondiale du Scoutisme est l’organe
suprême de l’Organisation Mondiale, et elle se compose
de toutes les Organisations Membres.
2. Les Organisations Membres seront représentées aux
réunions de la Conférence Mondiale du Scoutisme par
des délégués dont le nombre ne doit pas dépasser six.
Les Organisations scoutes nationales accréditées seront
représentées aux réunions de la Conférence Mondiale
du Scoutisme par des délégués dont le nombre ne doit
pas dépasser deux.

ARTICLE X
Fonctions

1. Les fonctions de la Conférence Mondiale du Scoutisme
sont:
a) Examiner la politique et les normes du Mouvement
scout à travers le monde et prendre toutes mesures
propres à servir le but de l’Organisation Mondiale.
b) Déterminer la politique d’ensemble de l’Organisation
Mondiale.
c) Examiner les demandes d’admission et décider des
cas d’expulsion.
d) Procéder aux élections stipulées dans la présente
Constitution.
e) Examiner les rapports et les recommandations
présentés par le Comité Mondial du Scoutisme.
f) Examiner les recommandations présentées par les
Organisations Membres.
g) Examiner les propositions d’amendement à la présente
Constitution.
h) Exercer les autres fonctions résultant de la présente
Constitution.
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September 30 of the second year following that during
which the notice was given, subject to the Member
Organization having at that date fulfilled all obligations
arising out of its membership, including financial
obligations.
Effect of
3. A National Scout Organization which, for any reason,
Termination of
ceases to be a Member shall no longer be entitled to
Membership
the privileges and services of the World Organization,
to recognition by its Members, and to the use of the
emblems and other material associated with World
Scouting.

CHAPTER IV
THE WORLD SCOUT CONFERENCE
ARTICLE IX
Composition

1. The World Scout Conference is the governing organ
of the World Organization and is composed of all the
Member Organizations.
2. Member Organizations are represented at any meeting
of the World Scout Conference by delegates not
exceeding six. Accredited National Scout Organizations
are represented at any meeting of the World Scout
Conference by delegates not exceeding two.

ARTICLE X
Functions

1. The functions of the World Scout Conference are:
(a) To consider the policy and standards of the Scout
Movement throughout the world and to take such
action as shall further the purpose of the World
Organization.
(b) To formulate the general policy of the World
Organization.
(c) To consider applications for membership and decide
as to the expulsion of Members.
(d) To hold elections as provided in this Constitution.
(e) To consider reports and recommendations
presented by the World Scout Committee.
(f) To consider recommendations brought forward by
Member Organizations.
(g) To consider proposed amendments to this
Constitution.
(h) To exercise other functions resulting from this
Constitution.
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ARTICLE XI
Vote

1. Chaque Organisation scoute nationale aura six voix
et, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du
présent Article, les résolutions seront adoptées à la
majorité simple des Organisations Membres présentes
ou représentées et votantes. En cas de partage égal des
voix, la motion est repoussée.
2. Les décisions concernant l’admission de nouvelles
Organisations Membres (Article VI, paragraphe 2),
l’expulsion des Organisations Membres (Article VIII,
paragraphe 1), la détermination de la cotisation annuelle
(Article XXIII, paragraphe 1) et l’amendement de la
présente Constitution (Article XXV) seront adoptées à la
majorité des deux tiers des voix émises.
3. Une Organisation Membre qui ne peut être présente à une
réunion de la Conférence Mondiale du Scoutisme peut
voter par procuration accordée à une autre Organisation
Membre, toutefois, aucune Organisation Membre ne
pourra être porteuse de plus d’une procuration.
4. Dans des circonstances appropriées déterminées par le
Comité Mondial du Scoutisme, il peut être procédé à
un référendum par voie postale ou par communication
électronique auprès des Organisations Membres entre
les réunions de la Conférence Mondiale du Scoutisme
pour lequel les mêmes règles concernant le vote, la
majorité et en cas d’égalité des voix seront appliquées.
5. Toute Organisation Membre qui ne serait pas à jour
dans le paiement de ses cotisations annuelles à la fin
de l’année fiscale précédant la réunion de la Conférence
perdra son droit de vote à ladite réunion, à moins que
le Comité Mondial du Scoutisme ne lui ait accordé au
préalable la remise ou l’ajournement de ses cotisations.

ARTICLE XII
Réunions

1. Les Membres de la Conférence Mondiale du Scoutisme
se réuniront tous les trois ans aux lieu et date que la
Conférence pourra décider.
2. Une réunion extraordinaire peut être convoquée sur
décision du Comité Mondial du Scoutisme ou à la requête
d’au moins un tiers des Organisations Membres.
3. Un préavis de six mois doit être donné pour une réunion
triennale et un préavis d’un mois pour une réunion
extraordinaire.
4. La présence de la moitié des Organisations Membres
constitue le quorum requis.
5. La Conférence Mondiale du Scoutisme établira et
adoptera ses propres règles de procédure interne.
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ARTICLE XI
Voting

1. Each Member Organization shall have six votes and,
except as provided for under paragraph 2 of this Article,
resolutions shall be taken by a simple majority of the
Member Organizations present or represented and
voting. In the event of a tie, the motion is defeated.
2. Decisions concerning the admission of new Member
Organizations (Article VI, paragraph 2), the expulsion
of Member Organizations (Article VIII, paragraph
1), the determination of the annual registration fee
(Article XXIII, paragraph 1) and the amendment of this
Constitution (Article XXV) shall be passed by a twothirds majority of the votes cast.
3. A Member Organization which is unable to be present
at a meeting of the World Scout Conference may vote
by proxy given to another Member Organization, but
no Member Organization may accept more than one
proxy.
4. In appropriate circumstances determined by the World
Scout Committee there may be a referendum by post
or electronic communication to Member Organizations
between meetings of the World Scout Conference when
the same rules as to voting, majority and in the event
of a tie shall apply.
5. Any Member Organization which shall have failed to
pay its annual registration fee up to and including
the end of the fiscal year preceding the Conference
shall forfeit its right to vote at that meeting of the
Conference, unless remission or postponement of dues
has received prior authorization from the World Scout
Committee.

ARTICLE XII
Meetings

1. There shall be a triennial meeting of the World Scout
Conference at such time and place as the Conference
may decide.
2. An extraordinary meeting may be called on the decision
of the World Scout Committee, or at the request of not
less than one third of the Member Organizations.
3. Six months notice shall be given for a triennial meeting
and one month for an extraordinary meeting.
4. The presence of one half of the Member Organizations
shall constitute a quorum.
5. The World Scout Conference shall record and adopt its
own rules of procedure.
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CHAPITRE V
LE COMITE MONDIAL DU SCOUTISME
ARTICLE XIII
Composition

1. Le Comité Mondial du Scoutisme est l’organe exécutif de
l’Organisation Mondiale. Ses membres devront étudier
les intérêts du Mouvement pris dans son ensemble, sans
se considérer eux-mêmes ni être considérés comme les
représentants de quelque Organisation Membre ou de
quelque Région que ce soit.
2. Le Comité Mondial du Scoutisme sera composé de:

a) Membres avec droit de vote:
Douze membres élus qui seront obligatoirement
membres d’Organisations Membres. Les membres
seront élus par la Conférence Mondiale du
Scoutisme, au scrutin secret, sur une liste de
candidats présentés par les Organisations Membres.
En aucun cas ne pourra siéger simultanément
au Comité plus d’un membre élu d’une même
Organisation Membre.
b) Membres d’office sans droit de vote:
i) Le Secrétaire Général de l’Organisation
Mondiale, qui sera également membre d’office
de tous les comités subsidiaires du Comité
Mondial du Scoutisme.
ii) Un trésorier, nommé par le Comité Mondial du
Scoutisme.
iii) La présidence ou la vice-présidence de chaque
Comité Régional du Scoutisme dûment élu.
iv) Un membre du Conseil de la Fondation du
Scoutisme Mondial.
Durée du
3. Chaque membre élu par la Conférence Mondiale du
mandat des
Scoutisme est élu jusqu’à la prochaine Conférence
membres élus
Mondiale du Scoutisme et pourra être réélu une fois.
Après deux mandats consécutifs, un membre sortant ne
pourra être rééligible qu’après un intervalle de trois ans.
Vacances

4. Les vacances survenant parmi les membres élus
du Comité Mondial du Scoutisme seront pourvues
pour la période restante du mandat du membre
démissionnaire ou décédé par le premier en nombre
de votes des non-élus lors de l’élection où le membre
démissionnaire ou décédé a été élu. Un tel remplaçant
sera considéré comme ayant servi un mandat normal
en tant que membre élu s’il occupe le siège vacant
avant l’expiration de la moitié de la durée du mandat
du membre démissionnaire ou décédé.

Convocations

5. Un préavis de trente jours sera donné pour les réunions
du Comité Mondial du Scoutisme.
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CHAPTER V
THE WORLD SCOUT COMMITTEE
ARTICLE XIII
Composition

1. The World Scout Committee is the executive organ of
the World Organization. Its members shall consider
the interests of the Movement as a whole and shall
neither consider themselves, nor be considered, as
representing any particular Member Organization or
Region.
2. The World Scout Committee shall be composed of:
(a) Voting members:
Twelve elected members, who shall be members of
Member Organizations. They shall be elected by the
World Scout Conference, by secret ballot, from a list
of nominees submitted by Member Organizations.
In no case shall more than one elected member
from any one Member Organization serve on the
Committee in any one period.
(b) Ex-officio non-voting members:
(i) The Secretary General of the World Organization,
who shall also be an ex-officio member of all
subsidiary committees of the World Scout
Committee.
(ii) A Treasurer, appointed by the World Scout
Committee.
(iii) The Chairperson or Vice-Chairperson of each
duly elected Regional Scout Committee.
(iv)A member of the Board of the World Scout
Foundation.

Term of

3. Each member elected by the World Scout Conference
is elected until the next World Scout Conference and
can be re-elected once. After two continuous terms,
a retiring member shall only be eligible for re-election
after a lapse of three years.

Vacancies

4. Vacancies occurring amongst the elected members
of the World Scout Committee shall be filled for the
remainder of the term still to be served by the resigning
or deceased holder of the seat by the runners-up in
order of election, at the election in which the resigning
or deceased member was elected. Such runners-up
shall only be considered as having served a normal
term of service as an elected member, if they filled
the vacancy before half of the term of the resigning or
deceased member has expired.

Notice of
Meetings

5. Thirty days notice shall be given of meetings of the
World Scout Committee.

Service of
Elected
Members
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Conduite des
affaires

6. Le Secrétaire Général assume les fonctions de secrétaire
du Comité Mondial du Scoutisme. Entre les réunions du
Comité, les affaires seront soumises par le Secrétaire
Général aux membres pour examen par correspondance.

Vote par
procuration

7. Les membres du Comité Mondial du Scoutisme pourront
voter par procuration accordée à un autre membre du
Comité avec droit de vote; toutefois, aucun membre ne
pourra disposer de plus d’une procuration.

ARTICLE XIV
Fonctions

1. Les fonctions du Comité Mondial du Scoutisme sont:
a) Agir au nom de la Conférence Mondiale du Scoutisme
dans l’intervalle entre ses réunions; mettre en
exécution ses décisions, ses recommandations
et ses directives; et la représenter dans les
manifestations et réunions internationales et
nationales.
b) Promouvoir le Mouvement scout partout dans
le monde au moyen de visites, d’échanges de
correspondance, de stages de formation et autres
activités appropriées.
c) Conseiller et aider les Organisations Membres en
vue d’atteindre le but et de mettre en pratique les
principes et la méthode du Scoutisme.
d) Recommander l’admission d’Organisations scoutes
nationales demandant à être admises comme
Membres et suspendre provisoirement la qualité de
membre d’une Organisation Membre.
e) Désigner les Organisations scoutes nationales
accréditées.
f) Préparer l’ordre du jour et les règles de procédure
interne des réunions de la Conférence Mondiale
du Scoutisme, en tenant compte des suggestions
faites par les Organisations Membres, et nommer le
président et le(s) vice-président(s) de la Conférence
Mondiale du Scoutisme.
g) Nommer le Secrétaire Général de l’Organisation
Mondiale et nommer son adjoint ou ses adjoints
sur la recommandation du Secrétaire Général;
et contrôler la gestion du Bureau Mondial du
Scoutisme.
h) Approuver le budget annuel et les états financiers
du Bureau Mondial du Scoutisme.
i) Assumer la responsabilité de la collecte de fonds
supplémentaires.
j) Approuver les constitutions et autres règlements
régissant les Régions.
k) Nommer le Trésorier.
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Conduct
of Affairs

6. The Secretary General shall serve as Secretary of the
World Scout Committee. Between meetings of the
Committee, matters shall be submitted by the Secretary
General to members for consideration by correspondence.

Voting
by Proxy

7. Members of the World Scout Committee may vote by
proxy given to another member of the Committee with
voting rights, but no member may accept more than
one proxy.

ARTICLE XIV
Functions

1. The functions of the World Scout Committee are:
(a) To act on behalf of the World Scout Conference
between its meetings; to give effect to its decisions,
recommendations and policies; and to represent it
at international and national events.
(b) To promote the Scout Movement throughout the
world by means of visits, correspondence, training
courses and other appropriate action.
(c) To advise and assist Member Organizations in
carrying out the purpose, principles and method of
Scouting.
(d) To recommend the admission of National Scout
Organizations applying for membership, and to
suspend provisionally the membership of a Member
Organization.
(e) To
designate
Accredited
National
Scout
Organizations.
(f) To prepare the agenda and procedure of the
meetings of the World Scout Conference, giving
consideration to suggestions from Member
Organizations, and appoint the Chairperson and
Vice-Chairperson(s) of the World Scout Conference.
(g) To appoint the Secretary General of the World
Organization, and to appoint his Deputy or Deputies
upon a recommendation of the Secretary General;
and to supervise the management of the World
Scout Bureau.
(h) To approve the annual budget and financial
statements of the World Scout Bureau.
(i) To accept the responsibility for the raising of
additional funds.
(j) To approve the constitutions or other laws governing
Regions.
(k) To appoint the Treasurer.
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l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)

u)
v)
w)
x)
y)
z)
ARTICLE XV
Vote

Nommer les présidents des sous-comités et groupes
de travail sur recommandation du Président du
Comité Mondial du Scoutisme.
Accorder un statut consultatif à telles organisations
en mesure d’aider le Mouvement scout.
Décider de l’attribution de décorations pour services
rendus au Mouvement scout mondial.
Coordonner les relations avec tous les organes de
l’Organisation Mondiale.
S’assurer que tous les organes agissent conformément à la Constitution de l’Organisation
Mondiale.
Faire en sorte que les risques auxquels l’Organisation
Mondiale peut être amenée à faire face, quelle qu’en
soit la nature, soient évalués et que des mesures de
contrôle appropriées soient mises en place.
Convoquer une réunion extraordinaire de la
Conférence Mondiale du Scoutisme lorsque cela est
nécessaire conformément à l’Article XII.
Etudier des plans et des stratégies pour
l’Organisation Mondiale et faire des propositions
adéquates à la Conférence Mondiale du Scoutisme.
Approuver l’acquisition ou la location de tout bien
immobilier en vue de son utilisation ou occupation
par l’Organisation Mondiale et s’assurer que le
contrat de location ou l’acte de propriété est
bien établi au nom de l’Organisation Mondiale
conformément aux exigences légales.
Procéder au suivi de l’exécution et de l’évaluation
des programmes/activités du Bureau Mondial du
Scoutisme.
Recevoir des rapports annuels vérifiés consolidés
du Bureau Mondial du Scoutisme.
Assurer la liaison et promouvoir de bonnes relations
avec la Fondation du Scoutisme Mondial et recevoir
ses plans annuels et stratégies.
Approuver la création et superviser la gestion de
toutes les entités juridiques établies au nom de
l’Organisation Mondiale.
Superviser l’organisation des événements scouts
mondiaux.
Exercer les autres fonctions résultant de la présente
Constitution.

1. Chaque Membre avec droit de vote du Comité Mondial
du Scoutisme disposera d’une voix.
2. Les résolutions seront prises à la majorité simple des
membres avec droit de vote présents et votants. En
cas de partage égal des voix, la motion est repoussée.
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(l) To appoint Chairpersons of sub-committees and
working groups on the recommendation of the
Chairperson of the World Scout Committee.
(m)To grant consultative status to such organizations
as may be of assistance to the Scout Movement.
(n) To decide upon granting of awards for services to
the World Scout Movement.
(o) To coordinate links with all organs of the World
Organization.
(p) To secure compliance with the Constitution of the
World Organization by all organs.
(q) To ensure that risks facing the World Organization
of whatever nature are assessed and appropriate
control measures put in place.
(r) To call for an extraordinary meeting of the World
Scout Conference in accordance with Article XII
where required.
(s) To consider plans and strategies for the World
Organization and make appropriate proposals to
the World Scout Conference.
(t) To approve the purchase/lease of real estate for use
or occupation by the World Organization and ensure
that the title is registered in the name of the World
Organization according to legal requirements.
(u) To follow-up on the execution and evaluation of the
programmes/activities of the World Scout Bureau.
(v) To receive yearly consolidated audited reports from
the World Scout Bureau.
(w) To liaise and promote good relationships with the
World Scout Foundation and receive its annual
plans and strategies.
(x) To approve the creation and supervise the
management of all legal bodies created on behalf
of the World Organization.
(y) To supervise the organization of World Scout
Events.
(z) To exercise other functions resulting from this
Constitution.
ARTICLE XV
Voting

1. Each voting member of the World Scout Committee
shall have one vote.
2. Resolutions shall be taken by a simple majority of the
voting members present and voting. In the event of a
tie, the motion is defeated.
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ARTICLE XVI
Réunions et
Comités

1. Le Comité Mondial du Scoutisme se réunira au moins
une fois par an aux lieu et date que le Comité pourra
décider. Ces réunions pourront être tenues en utilisant
la technologie de communication électronique. La
participation virtuelle des individus est autorisée.
2. La présence de huit membres ayant le droit de vote
constituera le quorum requis.
3. Le Comité Mondial du Scoutisme élira son président
et ses vice-présidents comme prévu dans la présente
Constitution.
4. En cas d’urgence et en l’absence d’invitation de la part
du Président, trois membres du Comité Mondial du
Scoutisme pourront demander la tenue d’une réunion
extraordinaire en fournissant une explication justifiant
la convocation d’une telle réunion et un ordre du jour.
5. Le Comité Mondial du Scoutisme établira son propre
Règlement qu’il mettra à disposition des Organisations
Membres.
6. Le Comité Mondial du Scoutisme pourra établir de
manière permanente ou à titre ad hoc tels comités
subsidiaires et autres organes qu’il estime nécessaires
à l’exécution de ses fonctions.

CHAPITRE VI
LE BUREAU MONDIAL DU SCOUTISME
ARTICLE XVII
Composition

1. Le Bureau Mondial du Scoutisme fera office de
secrétariat de l’Organisation Mondiale. Il comprendra
le Secrétaire Général de l’Organisation Mondiale
et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le
Secrétaire Général sera nommé par le Comité Mondial
du Scoutisme, et il sera le plus haut fonctionnaire de
l’Organisation Mondiale.
2. Le Bureau Mondial du Scoutisme consistera de son
siège international et des Bureaux régionaux qui seront
établis conformément à l’Article XX de la présente
Constitution.

ARTICLE XVIII
Fonctions du
1. Les fonctions du Secrétaire Général sont:
Secrétaire
a) Diriger le travail du Bureau Mondial du Scoutisme.
Général
b) Nommer, diriger et congédier le personnel du Bureau
Mondial du Scoutisme, selon les stipulations arrêtées
dans le budget approuvé par le Comité Mondial du
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ARTICLE XVI
Meetings and
Committees

1. The World Scout Committee shall meet at least once
a year at such time and place as the Committee may
decide. Such meetings may be held using electronic
communication technology. Virtual attendance of
individuals is permitted.
2. The presence of eight voting members shall constitute
a quorum.
3. The World Scout Committee shall elect its Chairperson
and Vice-Chairpersons as provided for in this
Constitution.
4. In case of emergency, and in the absence of the
Chairperson’s invitation, three members of the World
Scout Committee may call an extraordinary meeting
providing an explanation for calling the meeting and an
agenda.
5. The World Scout Committee shall adopt its own
Standing Orders which shall be available to Member
Organizations.
6. The World Scout Committee may establish, on
a permanent or ad hoc basis, such subsidiary
committees or other organs as it deems necessary for
the performance of its functions.

CHAPTER VI
THE WORLD SCOUT BUREAU
ARTICLE XVII
Composition

1. The World Scout Bureau shall serve as the Secretariat of
the World Organization. It shall comprise the Secretary
General of the World Organization and such staff as
the Organization may require. The Secretary General
shall be appointed by the World Scout Committee and
shall be the chief administrative officer of the World
Organization.
2. The World Scout Bureau shall consist of its international
headquarters and such Regional Offices as are
established under Article XX of this Constitution.

ARTICLE XVIII
Functions of
1. The functions of the Secretary General are:
Secretary
(a) To direct the work of the World Scout Bureau.
General
(b) To appoint, supervise and remove the staff of the
World Scout Bureau, as provided for within the
framework of the budget approved by the World
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Scoutisme. Dans la mesure du possible, ce personnel
devra être recruté sur une base internationale.
c) Assurer, au moyen de visites et d’échanges de
correspondance, les relations nécessaires pour
promouvoir et sauvegarder les intérêts du Mouvement.
d) Exercer les autres fonctions résultant de la présente
Constitution et telles autres fonctions que pourra
lui déléguer le Comité Mondial du Scoutisme.
ARTICLE XIX
Fonctions du
Bureau
Mondial
du Scoutisme

1. Les fonctions du Bureau Mondial du Scoutisme sont:
a) Assister la Conférence Mondiale du Scoutisme,
le Comité Mondial du Scoutisme et ses organes
subsidiaires dans l’accomplissement de leurs
fonctions; faire les préparatifs pour toutes leurs
réunions; et fournir les services nécessaires à la
mise en exécution de leurs décisions.
b) Fournir les services nécessaires à la promotion
du Mouvement scout à travers le monde, tels que
la recherche et la documentation, la formation,
le programme, les relations publiques et les
publications.
c) Entretenir des relations avec les Organisations
Membres et les aider dans le développement du
Scoutisme.
d) Encourager le développement du Scoutisme dans
les pays où il n’existe pas et aider les Organisations
nationales non-membres à atteindre les normes
requises pour devenir Membres de l’Organisation
Mondiale.
e) Instruire les demandes d’admission, étudier les
demandes d’aide et s’occuper de toute autre
question analogue.
f) Soutenir l’organisation de manifestations et de
réunions scoutes mondiales et régionales.
g) Assurer les relations avec les organisations
internationales dont les activités touchent, entre
autres, la jeunesse.

CHAPITRE VII
REGIONS
ARTICLE XX
Composition

1. Peuvent être établies, conformément aux exigences
de la présente Constitution, des Régions composées
de Membres de l’Organisation Mondiale qui désirent
se regrouper à l’intérieur de zones géographiques qui
seront définies de temps à autre par le Comité Mondial
du Scoutisme.
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Scout Committee. Insofar as is possible, such staff
shall be recruited on an international basis.
(c) To make contacts as necessary, by correspondence
and visits in order to promote and to safeguard the
interests of the Movement.
(d) To exercise other functions resulting from this
Constitution and such other functions as the World
Scout Committee may delegate.
ARTICLE XIX
Functions of
World Scout
Bureau

1. The functions of the World Scout Bureau are:
(a) To assist the World Scout Conference, the World
Scout Committee and its subsidiary organs in the
fulfilment of their functions; to make preparations
for all their meetings; and to provide the necessary
services for the implementation of decisions.
(b) To provide the services necessary for the promotion
of the Scout Movement throughout the world,
such as research and documentation, training,
programme, public relations and publications.
(c) To maintain relations with Member Organizations
and to assist them in the development of Scouting.
(d) To promote the development of Scouting in
countries where it does not exist, and to assist
non-member National Organizations to attain the
standards necessary for membership in the World
Organization.
(e) To enquire into applications for membership,
requests for aid and other similar matters.
(f) To support the organization of world and regional
Scout events.
(g) To
maintain
relations
with
international
organizations whose activities are concerned, inter
alia, with youth.

CHAPTER VII
REGIONS
ARTICLE XX
Composition

1. Regions may be established in conformity with the
requirements of this Constitution, comprising Member
Organizations so desiring within a geographical area
to be defined from time to time by the World Scout
Committee.
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2. Chaque Région comprendra les organes suivants:
a) Une Conférence Régionale du Scoutisme, composée
de tous les Membres de la Région.
b) Un Comité Régional du Scoutisme, dûment élu par
la Conférence Régionale du Scoutisme.
c) Un Bureau Régional du Scoutisme, dirigé par un
directeur régional. Le Bureau régional constitue
aussi une branche du Bureau Mondial du Scoutisme,
conformément à l’Article XVII, paragraphe 2, de
la présente Constitution. Le directeur régional est
nommé par le Secrétaire Général, sur avis conforme
du Comité Régional du Scoutisme, est payé par le
Bureau Mondial du Scoutisme et il fait rapport au
Secrétaire Général envers lequel il est responsable,
et au Comité Régional du Scoutisme.
ARTICLE XXI
Fonctions

1. Les fonctions des Conférences Régionales du Scoutisme
sont:
a) Développer le Mouvement scout à l’intérieur de la
Région, en encourageant l’esprit fraternel mondial,
la coopération et l’assistance mutuelle entre les
Organisations scoutes à l’intérieur de la Région.
b) Exercer telles fonctions que stipulent les constitutions
et autres règlements régissant la Région.
c) Assurer la bonne exécution des décisions et
directives énoncées par l’Organisation Mondiale
ayant trait à la Région.
2. Les fonctions des Comités Régionaux du Scoutisme sont:
a) Exercer telles fonctions que stipulent les constitutions
et autres règlements régissant la Région.
b) Faire office d’organe consultatif du Comité Mondial
du Scoutisme et lui faire rapport.
c) Encourager et suivre les progrès dans la mise en
oeuvre des décisions et de la politique générale de
l’Organisation Mondiale au sein de la Région.
d) Conseiller les Organisations Membres qui demandent
aide et conseil.
3. Les fonctions des Bureaux Régionaux du Scoutisme sont:
a) Faire office de secrétariat pour la Région.
b) Faire office de secrétariat pour l’Organisation Mondiale
dans les questions concernant la Région.
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2. Each Region shall be composed of the following organs:
(a) A Regional Scout Conference, comprising all
Member Organizations of the Region.
(b) A Regional Scout Committee, duly elected by the
Regional Scout Conference.
(c) A Regional Scout Office, directed by a Regional
Director. The Regional Scout Office is also a branch
of the World Scout Bureau, in conformity with
Article XVII, paragraph 2, of this Constitution. The
Regional Director is appointed by the Secretary
General in agreement with the Regional Scout
Committee, is paid by the World Scout Bureau and
reports to the Secretary General to whom he is
responsible, and to the Regional Scout Committee.
ARTICLE XXI
Functions

1. The functions of the Regional Scout Conferences are:
(a) To further the Scout Movement within the
Region, by promoting the spirit of world kinship,
cooperation and mutual assistance amongst Scout
Organizations within the Region.
(b) To exercise such functions as are provided for in the
constitutions or other laws governing the Region.
(c) To ensure the proper implementation of the
decisions and policies laid down by the World
Organization which affect the Region.
2. The functions of the Regional Scout Committees are:
(a) To exercise such functions as are provided for in the
constitutions or other laws governing the Region.
(b) To act as an advisory body and report to the World
Scout Committee.
(c) To foster and monitor progress in implementing the
decisions and policies of the World Organization
within the Region.
(d) To act as an advisory body for Member Organizations
requiring advice and assistance.
3. The functions of the Regional Scout Offices are:
(a) To serve as a Secretariat of the Region.
(b) To serve as a Secretariat of the World Organization
in matters relating to the Region.
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ARTICLE XXII
Relations
1. Les constitutions et autres règlements régissant les
entre les
Régions et les amendements qui y sont apportés
Régions et
doivent être approuvés par le Comité Mondial du
l’Organisation
Scoutisme avant d’entrer en vigueur.
Mondiale
2. En cas de conflit entre les obligations résultant de la
Constitution de l’Organisation Mondiale et les obligations
résultant des constitutions ou autres règlements
régissant une Région, les obligations résultant de la
Constitution de l’Organisation Mondiale prévaudront.

CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE XXIII
Finances
1. Chaque Organisation Membre devra payer une cotisation
annuelle à un taux et selon une formule à déterminer de
temps à autre par la Conférence Mondiale du Scoutisme
à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
2. Tous les fonds seront déposés au compte du Bureau
Mondial du Scoutisme; seul le trésorier aura pouvoir
d’ordonner les dépenses conformément au budget
approuvé et certifié par le Comité Mondial du
Scoutisme.
3. Un rapport financier vérifié devra être soumis chaque
année au Comité Mondial du Scoutisme par le trésorier
et adressé à toutes les Organisations Membres.
4. Le Comité Mondial du Scoutisme nommera l’organe de
révision du Bureau Mondial du Scoutisme.
ARTICLE XXIV
Langues
1. Les langues officielles de l’Organisation Mondiale sont
l’anglais et le français.
En cas de conflit survenant de l’interprétation de la
présente Constitution ou de tout autre document
officiel de l’Organisation Mondiale, le texte anglais
prévaudra.
ARTICLE XXV
Amendements 1. La présente Constitution pourra être amendée par la
à la
Conférence Mondiale du Scoutisme à l’une quelconque
Constitution
de ses réunions, par un vote acquis à la majorité
des deux tiers des voix émises. Les textes des
amendements proposés devront être communiqués
par le Bureau Mondial du Scoutisme à toutes les
Organisations Membres au moins quatre mois avant la
date de la réunion.
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ARTICLE XXII
Relationships
between
Regions
and World
Organization

1. The constitutions or other laws governing Regions, and
any amendments thereto, must be approved by the
World Scout Committee before entering into force.
2. In the event of a conflict between the obligations
resulting from the Constitution of the World
Organization and the obligations resulting from a
Regional constitution or other laws governing a Region,
the obligations resulting from the World Organization
Constitution shall prevail.

CHAPTER VIII
MISCELLANEOUS PROVISIONS
ARTICLE XXIII
Finances
1. Each Member Organization shall pay an annual
registration fee at a rate and according to a formula to
be determined from time to time by the World Scout
Conference, by a two-thirds majority of the votes cast.
2. All funds shall be deposited to the credit of the World
Scout Bureau and shall be disbursed by the Treasurer
in accordance with a budget approved and certified by
the World Scout Committee.
3. An audited financial statement shall be submitted
annually by the Treasurer to the World Scout Committee
and shall be sent to all Member Organizations.
4. The World Scout Committee shall appoint auditors to
the World Scout Bureau.
ARTICLE XXIV
Languages
1. The official languages of the World Organization are
English and French.
In the event of a conflict arising out of the interpretation
of this Constitution or any other official document of
the World Organization, the English text shall prevail.

ARTICLE XXV
Amendments
to the
Constitution

1. This Constitution may be amended by the World
Scout Conference at any of its meetings by a twothirds majority of the votes cast. Texts of proposed
amendments shall be communicated by the World
Scout Bureau to all Member Organizations at least four
months in advance of the time of the meeting.
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ARTICLE XXVI
Dissolution
1. L’Organisation Mondiale du Mouvement Scoute ne peut
être dissoute qu’avec le consentement d’au minimum
de l’OMMS
deux tiers de toutes ses Organisations Membres. Ce
consentement doit être exprimé lors d’une réunion de
la Conférence Mondiale du Scoutisme.
2. Une résolution pour dissolution peut être soumise au
vote de la Conférence Mondiale du Scoutisme par le
Comité Mondial du Scoutisme ou par une résolution
signée par au moins la moitié des Organisations
Membres. La notification d’un tel projet de résolution
sera communiquée par le Bureau Mondial du Scoutisme
à toutes les Organisations Membres au moins quatre
mois avant la date de la réunion. Si la résolution est
adoptée, les membres titulaires du Comité Mondial
du Scoutisme resteront en fonction aussi longtemps
qu’il sera nécessaire pour effectuer la dissolution
conformément aux exigences de son identité légale
(voir l’article IV.4).

32

ARTICLE XXVI
Dissolution of 1. The World Organization of the Scout Movement may
only be dissolved with the consent of no less than twoWOSM
thirds of all its Member Organizations. Such consent
shall be expressed at a meeting of the World Scout
Conference.
2. A resolution for dissolution may be put forward by the
World Scout Committee or by a resolution signed by
not less than one-half of the Member Organizations in
order to be voted at the World Scout Conference. Notice
of such a draft resolution shall be communicated by
the World Scout Bureau to all Member Organizations at
least four months in advance of the time of the meeting.
If the resolution is carried, incumbent Members of the
World Scout Committee shall remain in office as long
as is necessary to effect the dissolution in accordance
with the requirements of its legal identity (see Article
IV.4).

33

NOTES:

NOTES:

© World Scout Bureau Inc.
August 2017
World Scout Bureau
Global Support Centre
Kuala Lumpur
Suite 3, Level 17
Menara Sentral Vista
150 Jalan Sultan Abdul Samad
Brickfields
50470 Kuala Lumpur, MALAYSIA
Tel.: + 60 3 2276 9000
Fax: + 60 3 2276 9089
worldbureau@scout.org
scout.org

CONSTITUTION

of the World Organization
of the Scout Movement

CONSTITUTION

de l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout
August / Août 2017

COVER WOSMconstitutionV2011 .indd 1

13/10/2017 17:26

