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Proposta de deliberação a apresentar em Conselho Nacional 

 

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

Órgão 

Junta Central 

 

Nome NIN 

Pilar Alonso 8912050869001 

Email adultos@escutismo.pt 

Tel. 939103108 

 

2. Título da proposta 

Política Nacional de Adultos 

 

3. Motivações (breve enquadramento) 

 Em fevereiro de 2018, foi publicado pela Organização Mundial do Movimento Escutista 
(OMME/WOSM) o documento revisto da Política de Adultos. O documento, exorta as associações 
nacionais escutistas a atualizar as suas políticas de adultos, de acordo com os princípios nele 
enunciados. No documento, destaca-se acima de tudo o conceito do “Ciclo de Vida do Adulto no 
Escutismo” e a necessidade de se atualizarem os princípios formativos às necessidades atuais do 
Escutismo. 
 
Fruto da indicação da OMME/WOSM, da avaliação contínua da implementação do sistema de formação 

(na sua componente de Recrutamento e Formação Inicial) e do arranque da Formação Contínua para 

todos os Dirigentes, a Secretaria Nacional dos Adultos assumiu a atualização da Política de Adultos do 

CNE como um tema da mais alta prioridade, procurando não só responder ao repto mundial mas 

também endereçar a necessidade de revisão das regras e princípios que enquadram todo o sistema 

formativo, abrindo um espaço adequado para a revisão posterior da documentação que orienta os 

momentos formativos para os adultos no escutismo. 

O documento “Adultos no Escutismo - Política Nacional” é, por isso, um novo documento, organizado 

em torno do Ciclo de Vida do Adulto no Escutismo, que pretende substituir os documentos anteriormente 

em vigor: “Adultos no Escutismo” e “Sistema de Formação de Adultos no Escutismo”, aprovados no 

Conselho Nacional de Representantes de 24 e 25 de novembro de 2012, completados e retificados no 

Conselho Nacional Plenário de 25 de maio de 2013. 

Este documento apresenta o conceito do “Ciclo de Vida do Adulto no Escutismo”, o qual descreve as 

etapas mais relevantes (formais ou informais) da atribuição e renovação de responsabilidades a um 

adulto voluntário no Escutismo. O “Ciclo de Vida” inclui, naturalmente, a referência ao Sistema de 
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Formação, como uma das etapas relevantes na gestão das equipas de adultos, mas não se limita à 

apresentação das suas especificidades. 

A regulamentação dos momentos formativos específicos, que visa substituir o estabelecido no 

documento “Sistema de Formação de Adultos no Escutismo”, será proposta posteriormente à aprovação 

desta Política Nacional, enquadrando o Recrutamento, a Formação Inicial, a Formação Contínua, a 

Insígnia de Madeira e outros momentos formativos considerados relevantes. 

     

 

4. Objetivo(s) 

Colocar à consideração do Conselho Nacional do CNE a proposta de Politica Nacional de Adultos, que 

pretende substituir os documentos anteriormente em vigor: “Adultos no Escutismo” e “Sistema de 

Formação de Adultos no Escutismo”. 

 

5. Proposta a apresentar (texto a ser votado) 

A a Junta Central propõe ao Conselho Nacional de Representantes, reunido em Anadia, em 19 e 20 de 

junho de 2021, a aprovação da Política Nacional de Adultos, conforme se apresenta em Anexo. 

 

6. Esta proposta de deliberação diz respeito a uma alteração aos Estatutos, Regulamento Geral 

e outras normas regulamentares aplicáveis a todo o CNE? 

Sim [X ]  Não [  ] 

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

Em anexo. 

 

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

Estruturas Nacionais/Serviços Centrais [x  ] 

Estruturas regionais/núcleo [x  ]  Agrupamentos [ x ] 

 

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

Em termos de recursos humanos e/ou financeiros) 
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Não se aplica 

 

9. Anexos (se aplicável) 

Documento Política Nacional de Adultos, documento Politica Nacional de Adultos com referência aos 

parágrafos respeitantes aos documentos “Adultos no Escutismo” e “Sistema de Formação de Adultos 

no Escutismo”. 

 

Compromisso 

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

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

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

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

 

Data 15 de Março de 2021 

 

Assinatura do proponente 

Pilar Alonso 

 


