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1. Introdução

Apresentamos, neste documento, as linhas orientadoras do CNE que procuraremos construir
nos próximos três anos. Pretendemos que este documento seja orientador, simples na leitura,
claro na interpretação e prático na ação.
Este Plano Trienal 2020-2023 baseia-se em contributos fundamentais, oriundos de 3 importantes fontes:
1.

O respeito pela proposta que decorre do projeto «Vai aonde queres | Lais de Guia», enriquecido em todo o processo e sufragado no ato eleitoral de janeiro de 2020.

2.

As centenas de contributos recolhidos, vindos de todo o CNE, e que elevam o documento
a um nível de participação na construção que nos alegra e orgulha.

3.

O encontro da Junta Central com os restantes Órgãos Nacionais, Juntas Regionais, Serviços Centrais e responsáveis das Equipas Nacionais, que permitiu debate, enriquecimento
e cocontrução de uma visão que une sem ser unanimista, que agrega sem limitar e que
identifica sem perder a riqueza individual dos diversos níveis do CNE.

Tal como sucedeu há três anos, este é um documento que procurámos construir com muitos,
para que todos nos possamos juntar no imenso trabalho que temos pela frente, no CNE, na
comunidade, na construção de um mundo melhor.
Este documento está organizado da seguinte forma: apresentamos, em primeiro lugar, o Projeto e o Mote, para que possamos colocar a nossa bússola na carta. Segue-se
a Temática Trienal e a Insígnia Trienal, que nos ajudam a marcar os azimutes para não
nos perdermos. Os Nós Fundamentais funcionarão como referências do percurso, que nos
ajudarão ao longo do caminho a acertar o passo e a afinar o trajeto. A Estrutura Nacional
ajuda-nos a organizar a caminhada, para que possamos construir em conjunto.
Estamos convencidos de que reunimos, hoje, as condições para desenvolver com sucesso o
ambicioso plano que propomos para o CNE, mas sabemos bem que este não é, não pode ser,
apenas um plano para a Junta Central e para os Serviços Centrais.
Tem de ir até às Unidades, às direções de Agrupamento, aos Núcleos e Juntas Regionais, num
esforço partilhado por um CNE mais focado nos seus escuteiros e nas condições para um
melhor Escutismo.
E este melhor Escutismo, apoiado pelo trabalho de adultos voluntários, cada vez mais bem
preparados e cada vez mais comprometidos, deve ser mais bem comunicado, dentro e fora da
dimensão escutista, para que possa ser melhor conhecido e cada vez mais impactante.
Com processos cada vez mais ágeis, mais simples e mais eficientes e uma gestão dos nossos
recursos ainda mais parcimoniosa, poderemos colocar cada vez mais foco, esforços e investimentos, nas mais diversas dimensões, ao serviço dos Bandos, das Patrulhas e Flotilhas, das
Equipas, Equipagens e Tripulações, das Tribos, Companhas e Formações.
E que Deus nos ajude nesta Missão!
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2. Projeto e Mote

Vai aonde queres
Devemos ter sempre presente que são os nossos jovens que definem o que querem ser,
para onde querem seguir. Continuamos a querer projetar o futuro, ajudando os nossos jovens a serem os arquitetos dessa projeção. Confiando no trabalho que fazemos com eles.
Daí se manter a lógica da questão que lançámos há três anos: mais do que pensar no futuro
que queremos para os nossos jovens, pensemos nos jovens que queremos para o futuro.
Mais do que nos determos no exercício profético de tentar prever o futuro, ou de proferir
um conjunto de desejos, pretendemos pensar, todos em conjunto, sobre qual o resultado
específico e concreto que queremos, com a nossa ação educativa, para os nossos escuteiros.
Qual o impacto que procuramos, todos os dias, que o Escutismo tenha na vida dos nossos
associados, e por essa via na vida das famílias, das comunidades, da sociedade em geral.
Deixemos espaço para que eles possam fazer as suas escolhas, para que sejam eles a definir
o futuro, com a confiança de que eles estão preparados para fazer essas escolhas.

A construção
Tão ou mais importante que o destino, é o caminho que se faz.
E, no caminho, construímos com outros.
É na construção que crescemos, que usamos os nossos nós que unem, para os tornarmos
instrumento de uma comunidade que se alarga, de uma rede de nós que se lança.
É no caminho que também, neste encontro com os outros, encontramos Cristo, tal como
aqueles dois caminheiros O encontraram no seu caminho de Emaús.
Dizíamos há três anos: «por outro lado, queremos que, na aplicação dos Nós, que unem e
que nos unem, consigamos construir…»

Deixa o mundo girar
É muito importante usarmos símbolos e outros elementos que ajudem a dar corpo ao tema.
Em plena contagem decrescente para o nosso centenário, queremos marcar a ideia de que
são os jovens que definem o seu caminho, mantendo vivo o elemento do pórtico, que era o
símbolo forte do mandato anterior.
A lógica dos nós – cada um de nós tem o seu e eles são diferentes uns dos outros, iguais aos
de alguns – mantém-se… mas desenvolve-se para a lógica da construção. Devemos usar os
nossos nós, as nossas capacidades, na construção de algo maior.
Daí que usamos como principais vetores desta construção nós fundamentais… nós que seguram toda a estrutura e a fazem mais forte, mais estável e com um sentido.
A construção pode ser o pórtico, mas também pode ser outra que seja útil e significativa para
dar sentido ao caminho e aos desafios com que nos deparamos, nas unidades, agrupamentos, núcleos e regiões.
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Neste triénio, a canção «Deixa o mundo girar» contém esses elementos:
• Não devemos prender-nos ao passado, mas temos de nos lembrar que vimos de algum
lado.
• Precisamos de nos abrir aos outros, deixar outros juntarem-se a nós e nós juntarmo-nos
a outros.
• Devemos não ter medo e olhar em frente.
• Precisamos de ouvir a nossa própria voz e não a deixar morrer abafada pelo ruído do
mundo.
• Vamos encontrar amigos (novos e antigos) no caminho… o caminho não se faz sozinho.
• Caminhamos com alegria e com um sorriso para enfrentar as dificuldades.
• Precisamos de ter consciência de que o mundo se move com a sua própria dinâmica
mas que nós podemos mudá-lo, à escala da nossa ambição e com a força de quantos
pudermos ter conosco.
• Precisamos de avançar… sempre.

Proposta

• Estamos de passagem e devemos dar lugar aos outros, ouvi-los, envolvermo-nos com
eles e dar-lhes espaço para poderem caminhar.
Quantas vezes vais olhar para trás
Estás preso a um passado que pesou
Quantas vezes vais ser tu capaz
Fazer sair quem por engano entrou
Abre a tua porta, não tenhas medo
Tens o mundo inteiro à espera para entrar
De sorriso no rosto, talvez o segredo
Alguém que te quer falar

Não o podes parar nem tens nada a perder
Estás de passagem
Não o leves a mal se te manda avançar
Talvez seja o sinal que não podes parar
Estás de passagem
Vai aonde queres, ser quem tu quiseres
Estende a tua mão a quem vier por bem
Abre a tua porta, não tenhas medo
Tens o mundo inteiro à espera para entrar
De sorriso no rosto, talvez o segredo
Alguém que te quer falar
Deixa o mundo girar para o lado que quer
Não o podes parar nem tens nada a perder
Estás de passagem
Não o leves a mal se te manda avançar
Talvez seja o sinal que não podes parar
Estás de passagem
Deixa o mundo girar para o lado que quer
Não o podes parar nem tens nada a perder
Estás de passagem
Não o leves a mal se te manda avançar
Talvez seja o sinal que não podes parar
Estás de passagem
Só de passagem
Estou de passagem
Para outro lugar

Olha em frente e diz-me aquilo que vês
Reflexos de quem conheces bem
Ouve essa voz, é a tua voz
Dá-lhe atenção e a razão que tens
Abre a tua porta, não tenhas medo
Tens o mundo inteiro à espera para entrar
De sorriso no rosto, talvez o segredo
Alguém que te quer falar
Deixa o mundo girar para o lado que quer
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3. Desafio

3. Melhor Escutismo para mais escuteiros
Este mandato irá ser atravessado pelas celebrações do nosso centenário, que se assinala já
após o seu término, em 27 de maio de 2023. Nesta história quase centenária, é indesmentível o nosso papel de parceiro fundamental na educação de crianças e jovens, no trabalho
ímpar dos nossos adultos voluntários, na capacidade de sermos elemento vital da sociedade
do nosso tempo, a cada tempo, geração após geração.
Da paróquia à comunidade local, do trabalho com os órgãos e organizações de âmbito
local e regional ao trabalho com organismos e organizações de nível nacional, o CNE tem
assumido papéis cada vez mais importantes, tornando-se também mais responsável pelos
resultados das suas práticas, da sua ação e do seu impacto.
Há três anos, atrás quisemos criar um documento orientador com um posicionamento estratégico do CNE para o seu centenário. Neste mandato, pretendemos dinamizar um projeto
que nos permita construir um azimute para 2030, discutido e refletido, aberto a toda a associação e que recolha contributos de todos os quadrantes do CNE.
Continuamos a lançar, à partida, duas propostas de ação, que se interligam e são mutuamente dependentes:
• Oferecermos melhor Escutismo: da formação de adultos ao programa de jovens e ao
seu cada vez maior envolvimento, da gestão às relações externas, da comunicação à
representação, em cada dimensão da nossa ação, sermos melhores, para podermos ir
mais além.
• Sermos mais escuteiros: criar as condições para podermos ser 100 mil escuteiros nos
100 anos do CNE.
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4. Temática Trienal

No início de uma caminhada de três anos de um novo mandato, queremos rreafirmar o
compromisso que assumimos com os Lobitos, Escuteiros e Dirigentes do CNE, mas também
com a Igreja, com a Sociedade, com as comunidades onde estamos inseridos, com os movimentos e organizações com quem trabalhamos e com quem cooperamos, com os pais e
familiares dos nossos membros que no-los confiam e com esta Fraternidade Mundial que a
todos irmana.
A imagem do pórtico, tão característico das nossas atividades, lembra-nos, diariamente, a
necessidade de estarmos sempre disponíveis para acolher cada pessoa e para sair ao seu
encontro.
Ao mesmo tempo, adicionamos a imagem de uma construção combinada, de uma torre
com uma ponte. Lembra-nos que devemos edificar uma construção firme, que nos permita
ter bases bem assentes, mas, ao mesmo tempo, que não seja em si fechada, mas igualmente
aberta. Daí a ponte, que a une a outra torre, essa mais perene, que nos dá a perceção da
necessidade de agirmos com parcimónia e delicadeza. Em si, o conjunto é multifacetado e
funciona igualmente como pórtico, se lhe quisermos dar essa utilidade.
Selamos este compromisso com esta ideia simples, ao mesmo tempo exigente e cheia de
intencionalidade:

Ser, Agir e Saber

Ao aproximarmo-nos do nosso centenário, consideramos importante, crítico, afirmar a nossa
intenção educativa. Estas três palavras dão corpo a um texto que se chama «Educamos. Para
quê?», onde se afirma que o CNE quer, através do método escutista, ajudar a construir cidadãos, do hoje – já e agora – e não apenas do amanhã.

Capazes de ser, a cada dia, mais fiéis, a si mesmos, às suas convicções, causas e valores. Deste
modo, podem decidir agir na construção da sua comunidade, da Igreja e do mundo. E que
se alimentem do conhecimento e da experiência, do saber que dá raízes e sustentação às
ações que abrem ao futuro. A ordem pela qual cada uma das palavras figura não é o mais importante, dado que as valorizamos em conjunto e não de forma sequencial (e muito menos
anual – não queremos que num ano se trabalhe apenas o ser, descurando o saber e o agir,
nem qualquer uma das outras opções). Encaremo-las como pernas de um tripé que só se
sustenta com a força da sua vivência quotidiana.
Propomos ser ao jeito do pequeno Carlo, contando com ele como companheiro de caminho para 2020/2021, que nos ajuda a usar as ferramentas do mundo atual, sejam elas tecnologia de ponta ou paus e cordas, comunicação e relações que estabelecemos para sermos
mais a realizar o caminho em conjunto.

Propomos agir ao jeito do Jacques, para nos deixarmos contagiar pela inquieta vontade de construir, de colocar-se a caminho, tal como Maria partiu apressadamente. No ano
2021/2022, queremos relembrar os primeiros passos da construção do Escutismo Católico,
elemento fundamental na criação do CNE.
Propomos saber ao jeito de Nuno, para que, conhecendo a história que nos precede, daqueles que construíram antes de nós, possamos também ser participantes do esforço de
continuação do seu serviço, para com o reino e o Reino. Em 2022/2023, queremos motivar
a todos, sendo fiéis à nossa história, a projetar o próximo horizonte do CNE, celebrando o
centenário da sua fundação.
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O nosso compromisso:

Ser, Agir e Saber

2020-2021
Carlo Acutis

Símbolo
Computador

Símbolo
Cruz de Jerusalém

Símbolo
Estandarte

Palavra-Chave
Ser

Palavra-Chave
Agir

Palavra-Chave
Saber

Preferir o original
à fotocópia

Transformar o mundo
com audácia

Recordar o caminho feito
para projetar o futuro

Figura
Carlo Acutis

Figura
Jacques Sevin

Figura
Nuno de Sta. Maria

2021-2022
Jacques Sevin

2022-2023
Nuno de Sta Maria
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Carlo Maria Acutis nasceu em Londres a 3 de maio de 1991
e morreu a 12 de outubro de 2006, aos 15 anos de idade,
de uma leucemia fulminante. Apaixonado pelo desporto,
pela playstation e pela informática... e, também, pela relação com Deus, que alimentava todos os dias através da
oração e dos sacramentos.

2020-2021
Carlo Acutis
Símbolo
Computador
Palavra-Chave
Ser
Preferir o original
à fotocópia
Figura
Carlo Acutis

Assim se refere o Papa Francisco a Carlo: «Ele sabia muito
bem que os mecanismos da comunicação, da publicidade
e das redes sociais podem ser utilizados para nos transformar em seres adormecidos, dependentes do consumo e
das novidades que podemos comprar, obcecados pelo
tempo livre, fechados na negatividade. [Carlo] Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na realidade acabam por ser iguais a todos os outros, correndo atrás daquilo que lhes impõem os poderosos através dos mecanismos
de consumo e de atordoamento. Desse modo, não deixam
brotar os dons que o Senhor lhes concedeu, não oferecem
a este mundo essas capacidades tão pessoais e únicas que
Deus semeou em cada um. É por isso, dizia Carlo, que
«todos nascem como originais, mas muitos morrem como
fotocópias». Não permitas que isso te aconteça» (Christus
vivit, 105-106)
Com Carlo Acutis queremos ser originais, inteiros em todas
as dimensões da vida!
O computador, que funcionará como símbolo, lembra-nos
a necessidade de valorizarmos o contexto em que as nossas crianças e os nossos jovens se movem, adaptando a
nossa ação a esse contexto.
Ajuda-nos, também, a compreender que a tecnologia
pode – deve – ser um potente veículo de comunicação e
de aprendizagem, de formação de valores e de dinamização da ação!
A palavra ser leva-nos, tal como dissemos atrás, para a dimensão educativa, que, para além do agir e do saber, impulsiona os valores a partir do interior de cada um dos nossos escuteiros.
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O padre Jacques Sevin nasceu a 7 de dezembro de 1882,
em Lille (França). Morreu em Boran-sur-Oise (França) a 19
de julho de 1951.

2021-2022
Jacques Sevin
Símbolo
Cruz de Jerusalém
Palavra-Chave
Agir
Transformar o mundo
com audácia
Figura
Jacques Sevin

É um dos fundadores do Escutismo Católico, do qual o
CNE adotou as formulações da Lei e da Promessa e muitos cânticos e orações. A sua audácia em conhecer bem
o Método Escutista e o seu fundador – Baden-Powell – e
reinterpretá-lo à luz da fé professada pela Igreja Católica,
enriquecendo a prática escutista com uma perspetiva espiritual do acampamento e do caminho, muito contribuiu
para enraizar em profundidade o que podemos chamar
de “espírito escutista”. O próprio Baden Powell disse que
a proposta escutista de Jacques Sevin é «a melhor realização do seu pensamento».
Em ano de preparação para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal e de realização da primeira atividade
do nosso centenário, queremos agir na transformação do
mundo, com a força do método escutista, e em fraternidade com todos os jovens.
A cruz de Jerusalém, símbolo escolhido para o ano 2021-2022, é uma cruz muito antiga, com mais de 900 anos
de história. Lembra-nos que, tal como os cruzados, precisamos de agir, servindo, com a firmeza que os valores do
CNE constroem em nós.
Esta cruz, que foi proposta por Jacques Sevin e adotada
pela Conferência Internacional Católica do Escutismo, liga-nos também a todos os escuteiros do mundo inteiro
que vivem o Escutismo Católico.
A palavra agir impele, em conjunto com o ser e o saber, a
assumirmos o escuteiro como um jovem motivado para a
ação, a Boa Ação! Não se concebe uma vivência escutista
plena e rica sem Boa Ação, sem Serviço, que, como dizemos neste ano, é o Amor em ação.
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Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de
1360, muito provavelmente em Cernache do Bonjardim, e
faleceu no domingo de Páscoa, 1 de abril de 1431, passando imediatamente a ser reputado de “santo” pelo povo,
que desde então o começa a chamar “Santo Condestável”.
Foi canonizado pelo Papa Bento XVI a 26 de abril de 2009,
porque nele se distinguia a «presença duma vida de fé e
oração em contextos aparentemente pouco favoráveis à
mesma, sendo a prova de que em qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélico, é possível atuar e realizar
os valores e princípios da vida cristã, sobretudo se esta é
colocada ao serviço do bem comum e da glória de Deus».

2022-2023
Nuno de Sta Maria
Símbolo
Estandarte
Palavra-Chave
Saber
Recordar o caminho feito
para projetar o futuro
Figura
Nuno de Sta Maria

Em ano de celebração do centenário do CNE, propor o seu
patrono como figura de referência é oportunidade de revisitar a história (a fundação e diversas etapas por que passou
o CNE) e assumir a nossa identidade.
A memória do nosso passado é fonte essencial para que
saibamos hoje compreender a que desafios somos chamados, olhando para o futuro. Sempre ao serviço do bem
comum e para maior glória de Deus!
O estandarte simbolicamente representado lembra-nos a
bandeira. Todas as bandeiras, símbolos-mor de qualquer
comunidade, carregam honrosamente a história, o legado
que passa de geração em geração.
Lembra-nos que temos, todos, a necessidade de deixar o
CNE um pouco melhor do que o encontrámos. Deixar o
mundo um pouco melhor, atrevemo-nos até a dizer, começa por deixarmos a Unidade muito melhor, para que
o agrupamento fique bastante melhor, a região melhor!
O saber, valorizado como palavra do ano, ligada ao ser e ao
agir, diz-nos que precisamos de ter a memória do passado
para podermos projetar o futuro. E melhorar o mundo, através das crianças e dos jovens que o irão transformar.
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5. Insígnia trienal

A insígnia trienal tem como base a construção, onde se destacam os seguintes elementos:

A insígnia trienal tem como base a construção e destacam-se os seguintes elementos:
A Construção representa, mais do que o caminho, aquilo que fazemos enquanto caminhamos. É nela que colocamos os nossos nós (que unem) em prol do bem comum, construindo
com os outros, completando-nos e dando sentido ao caminho.
As várias construções e variações da Insígnia representam os diferentes caminhos que cada
um pode percorrer, porque há vários caminhos a seguir rumo ao Homem Novo e cada escuteiro é responsável pelo seu próprio caminho. Cada escuteiro, pode escolher as construções
que quer usar, que podem ser mantidas ou alteradas durante o Triénio.
O pórtico de entrada é sinal, mais do que de porta aberta, de ausência de porta; somos
desafiados a acolher e abrir as portas a Cristo e aos outros.
As Torres com uma ponte de Himalaia, representam a nossa vontade de construir mais e
mais alto, sempre com a certeza de viver cada projeto com a adrenalina de passar uma ponte
de himalaia. Juntos, voltam a formar um pórtico alternativo.
As três pequenas insígnias que cada escuteiro pode escolher para construir a sua insígnia
trienal, representam os três princípios do escutismo. O altar sinal o orgulho na nossa fé, a cozinha é sinal de um espaço comum como a nossa casa, onde se iniciam os nossos deveres e
por fim os mastros para as bandeiras, onde hasteamos a bandeira de Portugal, lembram-nos
que somos filhos desta nação e bons cidadãos.
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A flor-de-lis, que representa o Escutismo Católico Português e que nos identifica como escuteiros, reforça o sentido de unidade e ajuda-nos a melhor compreender e sentir a pertença a
uma fraternidade mundial. Esta flor-de-lis, em concreto, representa movimento, dinamismo e
a ação prática, ou seja, o quotidiano escutista.
“Vai onde queres” é o lema do triénio. Remete, mais uma vez, para que cada escuteiro define
o que quer ser, para onde quer seguir, que caminho quer percorrer.

Proposta

“Ser”, “Agir” e “Saber” são o nosso compromisso para 2020, 2021 e 2022. Queremos ser
originais como Carlo Acutis, agir com audácia como Jacques Sevin e saber reconhecer o
passado e projetar o futuro, guiados pelo patrono do CNE São Nuno de Santa Maria .
ser-agir-saber

Plano Trienal 2020-2023 | 13

roposta

6. Nós fundamentais

Apresentamos, nas páginas que se seguem, 6 Nós Fundamentais que definem as 6 prioridades de desenvolvimento que o CNE abraçará no seu futuro. Estes nós correspondem, na sua
plenitude, ao essencial das linhas de ação que foram apresentadas e amplamente discutidas
durante o período eleitoral. São essenciais na construção que queremos feita por todos.
A lógica de apresentação destes Nós Fundamentais é de considerá-los transversais, responsabilidade de toda a equipa, mesmo quando o seu nome e conteúdo apontem para
a preponderância de ação ou as competências mais específicas de uma ou outra Secretaria
Nacional.
Será a partir destes Nós Fundamentais que cada Secretaria Nacional irá construir, para cada
um dos anos, o seu programa de ação e os respetivos indicadores de desempenho, que dará
corpo a este plano de intenções.
Será com base neles que iremos congregar esforços, multiplicar contributos e parcerias entre
as diversas Secretarias Nacionais, com as Juntas Regionais e de Núcleo, com entidades externas, para promover o desígnio de melhor Escutismo, mais Escutismo.

Plano Trienal 2020-2023 | 14

• Ferramentas Pedagógicas
«Os princípios do Escutismo estão todos certos. O êxito da sua aplicação depende do Chefe
e do modo como ele os aplica.» Baden-Powell
Tendo como base esta frase do nosso fundador, acreditamos ser necessário simplificar os
processos de modo a que o Método Escutista possa ser aplicado de forma eficaz. Desta
forma, consideramos ser necessário potenciar o desenvolvimento e partilha de ferramentas
práticas de aplicação do Método Escutista, adaptadas aos dias de hoje, dirigidas a Escuteiros
e Dirigentes.

Programa Educativo

Pretendemos, também, continuar a apostar no desenvolvimento de algumas atividades nacionais enquanto ferramentas de avaliação, partilha e desenvolvimento da aplicação do Método.
• Projetos Pedagógicos
«O ar livre é o verdadeiro objetivo do Escutismo e a chave do seu êxito.» Baden-Powell

O Programa Educativo do CNE é a totalidade daquilo que as crianças e jovens fazem no
Escutismo Católico Português (as atividades), como o fazem (o método) e a razão por que
o fazem (a finalidade). Tendo por base o Método Escutista, é a bússola que orienta todos os
associados, quer a nível local, quer regional ou nacional, e deve ser sempre tomado como os
“sinais de pista” para qualquer projeto do CNE.
No nó do Programa Educativo, a definição dos objetivos pode ser enquadrada em três princípios fundamentais:

As atividades escutistas são oportunidades educativas fundamentais para a vivência plena do
Método Escutista, sendo o acampamento o espaço privilegiado para a aplicação do Método
Escutista. É necessário melhorar e renovar a atratividade das nossas atividades, potenciando
um Escutismo que abarque e cative cada vez mais jovens. Por considerarmos que a vivência
do Escutismo em unidade é fundamental, não descurando o sentido de Corpo que somos,
sentimos ser necessário equilibrar a oferta de atividades nacionais com a oferta de atividades
locais/regionais.

• O Método Escutista
«O mais impressionante do Escutismo não é o programa, mas sim o método. Como processo sistemático de levar os rapazes a fazer o que é bom e incutir-lhes bons hábitos, é quase
ideal.» Baden-Powell

Proposta

Tendo por base a avaliação intercalar de implementação do Programa Educativo e a análise
SWOT às maravilhas do método escutista efetuada nos Comités Pedagógicos, pretendemos
continuar a reflexão sobre a aplicação do Método Escutista, nomeadamente no Sistema de
Patrulhas, Aprender Fazendo, Vida na Natureza, Mística e Simbologia, Lei e Promessa e Relação Educativa. Na aplicação do Método Escutista, no contexto do desenvolvimento, tendo
por base o quadro atual do CNE (escuteiros por secção, por agrupamento), pretendemos
refletir e propor soluções que permitam a aplicação do Método em unidades com baixa
prevalência de escuteiros, principalmente na IV Secção.
Será também uma preocupação da Junta Central o acompanhamento do desenvolvimento
do Escutismo do Ar, bem como o acompanhamento do Escutismo Marítimo nas suas especificidades.
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Programa Educativo - MÉTODO ESCUTISTA

Programa Educativo - FERRAMENTAS

• Utilizar recursos de avaliação existentes para rever a necessidade de proceder
a ajustamentos específicos no Programa Educativo.

PE.2.1.

• Promover encontros com as regiões, para discutir e codesenvolver ferramentas
que respondam às necessidades reais sentidas.

PE.1.2.

• Acompanhar a disseminação do Sistema de Progresso revisto.

PE.2.2.

PE.1.3.

• Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo Marítimo nas suas especificidades.

• Desenvolver ferramentas adicionais de apoio à aplicação do Método Escutista, nomeadamente no que diz respeito ao Sistema de Patrulhas, Aprender
Fazendo, Mística e Simbologia, Relação Educativa e Lei e Promessa.

PE.1.4.

• Acompanhar o desenvolvimento do Escutismo do Ar nas suas especificidades.

PE.2.3.

• Disponibilizar ferramentas pedagógicas, com Oportunidades Educativas, para
trabalhar a área de desenvolvimento espiritual.

PE.1.5.

• Continuar a revisão do Sistema de Especialidades.

PE.2.4.

PE.1.6.

• Promover um Encontro de Chefes de Unidade para partilhar experiências e
formação.

• Rever e analisar a reedição ou revisão de publicações do CNE, incluindo a
edição de novos subsídios pedagógicos.

PE.2.5.

PE.1.7.

• Realizar dinâmicas de avaliação regular do Programa Educativo.

• Avaliar com as regiões a oferta de atividades/ferramentas nacionais que serão
para manter, descontinuar ou lançar.

PE.1.8.

• Refletir e propor soluções que permitam uma melhor aplicação do Método
em agrupamentos com baixa prevalência de escuteiros.

PE.2.6.

• Continuar a apostar no desenvolvimento de algumas propostas nacionais enquanto ferramentas de avaliação, partilha e desenvolvimento da aplicação do
Método Escutista.

PE 1.9.

• Rever o modelo de organização da IV Secção.

Proposta

PE.1.1.
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Programa Educativo - PROJETOS PEDAGÓGICOS
PE.3.1.

• Desenvolver projetos pedagógicos, promovendo oportunidades educativas
para todos os escuteiros do CNE:
∂ Luz da Paz de Belém;
∂ Mercado Internacional;
∂ Candidatura ao acolhimento do MOOT2025;
∂ Scouts of the World Award;
∂ 48h de Voluntariado;
∂ Comemoração dos aniversários do CNE.

PE.3.2.

• Promover a sensibilização e educação ambiental e consciencialização para a
importância da diminuição da nossa pegada ecológica, nas nossas atividades
e nas nossas sedes:
∂ Trees for the World;
∂ Insígnia Mundial de Ambiente.
• Promover cursos de educação ambiental em parceria com entidades externas.

PE.3.4.

• Apoiar as regiões/núcleos em atividades de referência, na realização de
workshops de educação ambiental.

PE.3.5.

• Apoiar as equipas de gestão dos Centros e Campos Escutistas para neles criar
oferta pedagógica.

PE.3.6.

• Participar no dispositivo nacional de Proteção Civil e desenvolver ferramentas
que promovam uma cultura de prevenção e segurança, nas atividades e nas
nossas sedes:

Proposta

PE.3.3.

∂ Promover a implementação das Medidas de Autoproteção nas sedes e
Centros Escutistas.
∂ Disponibilização de uma plataforma digital de registo e comunicação automática de atividades.

PE.3.7.

• Disponibilização de uma plataforma digital de registo e comunicação automática de atividades.

PE.3.8.

• Promover a participação ativa no Jota-Joti e dinamizar oportunidades educativas no âmbito das comunicações e internet.
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Adultos motivados para a missão que se propuseram assumir e reconhecidos pelas
ações/atividades que vão desenvolvendo em prol dos mais novos são fundamentais para
que essa mesma motivação e reconhecimento seja refletido junto dos jovens que nos
são confiados, pois «Se tiver o hábito de fazer as coisas com alegria, raramente encontrará situações difíceis» (Baden-Powell).
As principais linhas de ação deste nó fundamental são:
• Promover a discussão com as regiões e formadores sobre possíveis alterações e adaptações ao Percurso Inicial de Formação.

Capacitação de Adultos Voluntários
O sucesso do CNE e a capacidade de trilharmos caminho efetivo em direção à nossa Missão,
dependem, em larga medida, de os agrupamentos estarem dotados de animadores motivados e com formação adequada para que possam desempenhar o seu trabalho voluntário
com qualidade.
Esse esforço de motivação e formação adequada implica ações que vão ao encontro das
necessidades quer dos adultos, quer dos agrupamentos a que pertencem, sendo que será
necessário avaliar o trabalho realizado no Percurso Inicial de Formação, realizando as ações
necessárias para a sua melhor implementação.

• Implementar as alterações e ajustamentos, consoante necessário à sua aplicação, na sequência do processo de avaliação do Percurso Inicial de Formação.
• Promover a discussão com as regiões e formadores sobre possíveis modelos a aplicar
nos Percursos de Educadores, Formadores e Gestores.
• Definir e implementar a estrutura dos Percursos de Educadores, Formadores e Gestores.
• Desenvolver documentação de apoio ao Sistema de Formação, criando, compilando e
uniformizando documentos e módulos de formação.
• Concluir a configuração da plataforma nacional de gestão da formação para a disseminar, através de um programa concertado com as Juntas Regionais, a todo o movimento.
• Desenvolver parcerias e mecanismos de reconhecimento do trabalho dos voluntários da
associação.

Um grande desafio que o CNE enfrenta na Capacitação dos Adultos é o de ajudar os Dirigentes a cumprir o que se propõem a realizar no momento da sua Promessa de Dirigente,
quando afirmam «Que esteja disposto a empenhar-me na minha própria formação cristã e
escutista», lançando a Formação Contínua, depois concluir e avaliar a fase piloto.

Proposta

Sempre em sintonia com os diferentes intervenientes do sistema de formação (formandos,
tutores, chefes de agrupamento, auxiliares de formação, formadores e diretores de formação), assim como com as restantes estruturas do CNE (agrupamentos, núcleos e regiões),
desenvolver e elaborar os documentos orientadores da estrutura dos Percursos de Educadores, Formadores e Gestores, assim como de outros projetos e/ou oportunidades que
possam surgir.
No sentido de Corpo, reforçando a imagem de unidade e uniformidade, nunca esquecendo
as especificidades territoriais e sociais dos agrupamentos, núcleos e regiões, é fundamental
ainda desenvolver um conjunto de ferramentas (físicas ou digitais) que continuem a dar sentido e coerência aos diferentes Percursos Formativos, assim implementando uma plataforma
nacional de gestão da formação e suporte às regiões, núcleos e agrupamentos na sua utilização e desenvolver documentos de apoio ao Sistema de Formação.
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Capacitação de Adultos Voluntários - EQUIPA

Capacitação de Adultos Voluntários - FORMAÇÃO CONTÍNUA

CAV.1.1.

• Constituir a “Patrulha” Nacional de Formação, empenhada, dedicada e com
conhecimento profundo do Sistema de Formação de Adultos no Escutismo.

CAV.3.1.

• Concluir e avaliar a fase piloto da Formação Contínua, apresentado um relatório.

CAV.1.2.

• Trabalhar com todas as regiões, por forma a.

CAV.3.2.

• Apresentar em Conselho Nacional uma proposta revista para a Formação
Contínua, coerente e de acordo com as necessidades identificadas na fase
piloto.

CAV.3.3.

• Implementar o Percurso Pessoal de Formação Contínua, com o devido suporte na Plataforma Nacional de Gestão da Formação.

CAV.1.2.1

∂ Identificar as Forças e Fraquezas, Oportunidades e Ameaças na aplicação do
SFAE, nas diferentes realidades do CNE.

CAV.1.2.2

∂ Constituir grupos de trabalho para ações e necessidades específicas do sobre o SFAE.

CAV.1.2.3

∂ Acompanhar e procurar harmonizar os diferentes Percursos (Iniciais, Educadores e Gestores) nas diferentes regiões.

CAV.1.2.4

∂ Ser suporte para todos os formadores e diretores de formação do CNE.

Capacitação de Adultos Voluntários
- RECRUTAMENTO E FORMAÇÃO INICIAL
• Proceder às melhorias prioritárias identificadas com as regiões no Recrutamento e Formação Inicial, com a necessária revisão dos documentos-base
aprovados relacionados com estas áreas.

CAV.2.2.

• Uniformizar o Percurso Inicial de Formação (PIF), para uma aplicação correta
do que for aprovado.

Proposta

CAV.2.1.

CAV.2.3.

• Criar documentos de apoio para Formandos e Formadores para os Módulos
do Recrutamento e Formação Inicial.

CAV.2.4.

• Desenvolver os módulos à distância da Iniciação à Pedagogia Escutista (IPE) e
a sua aplicação a todos os IPE realizados.

CAV.2.5.

• Rever a Formação Geral de Pedagogia Escutista - Módulo Marítimo (FGPE-MM), recolhendo os contributos dos diferentes agrupamentos marítimos do
CNE.
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Capacitação de Adultos Voluntários - ESCUTISMO MOVIMENTO SEGURO

Capacitação de Adultos Voluntários - CONTEÚDOS

• Reforçar o papel que a formação nas políticas e boas práticas do Escutismo
Movimento Seguro tem para a correta aplicação do Método Escutista e imagem do CNE, continuando a sua disseminação por todos os Dirigentes.

CAV.5.1.

CAV.4.2.

• Capacitar os formadores do CNE para os diferentes módulos do Escutismo
Movimento Seguro.

CAV.5.2.

• Uniformizar os procedimentos e ferramentas dos diferentes percursos, indo
ao encontro das reais necessidades dos formandos, com o suporte adequado
na Plataforma Nacional de Gestão da Formação.

CAV.4.3.

• Ajustar a formação do Escutismo Movimento Seguro às novas realidades, indo
ao encontro das necessidades e solicitações dos agrupamentos e animadores.

CAV.5.3.

• Desenvolver documentos de apoio para formandos e formadores dos módulos do Recrutamento e Formação Inicial.

CAV.5.4.

• Criar ferramentas úteis e apelativas para os animadores do CNE, reforçando o
papel de Corpo e indo ao encontro das suas necessidades.

CAV.5.5.

• Disseminar por todas as regiões a utilização da Plataforma Nacional de Gestão da Formação como ferramenta centralizada para a facilitação da gestão e
coordenação das ações no âmbito do SFAE.

Proposta

CAV.4.1.

• Compilar o conteúdo dos módulos desenvolvidos para formação no CNE e
divulgá-los por todos os formadores e diretores de formação.
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• Considerar a responsabilidade social em todos os nossos projetos, procurando devolver,
nas nossas comunidades locais, regionais e nacional, o apoio dado ao Escutismo.
• Promover o desenvolvimento do CNE, através da definição de uma visão para 2030, que
alimente o caminho de uma estratégia que a materialize.
• Potenciar a consciencialização das nossas crianças, jovens e adultos sobre a temática
da sustentabilidade, usando como ferramentas a encíclica do Papa Francisco, Laudato
Si, que nos desafia a tratar da nossa Casa Comum, e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Sustentabilidade
Falar de sustentabilidade não se cinge apenas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à temática ambiental. É igualmente importante que o CNE promova a sustentabilidade das suas estruturas, começando pelos agrupamentos, no que diz respeito aos recursos
financeiros e materiais, bem como no recrutamento e manutenção dos seus adultos e jovens
escuteiros, de modo a que se potencie um maior e melhor desenvolvimento da associação.

• Promover uma cada vez maior afirmação do CNE junto das suas comunidades enquanto
entidade comprometida com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
• Potenciar a oferta pedagógica dos Centros e Campos Escutistas do CNE, por forma a
contribuir, cada vez mais, para o desenvolvimento e a prática de uma consciência ambiental e de cidadania.
• Contribuir para o cumprimento da Agenda 2030, das Nações Unidas, através do envolvimento e compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O compromisso com a defesa da nossa Casa Comum, tem de ser um desafio diário, individualmente e em sociedade, conscientes do que não existe Planeta B.
Como escuteiros, a responsabilidade de sermos agentes de mudança de atitudes e comportamentos que possam contribuir para um mundo melhor, para além de um dever, é um
compromisso inerente à nossa promessa e um legado que B-P nos deixou na sua última
mensagem: «procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontraste».

Proposta

O CNE irá desenvolver e incrementar a sensibilização e consciencialização para um mundo
mais sustentável, nas suas diversas iniciativas e atividades, trabalhando em diversas dimensões para erradicar a pobreza, promover a prosperidade e igualdade de oportunidades para
todos, protegendo o meio ambiente e combatendo as alterações climáticas.
As principais linhas de ação deste nó fundamental são:
• Promover e incentivar a sustentabilidade em todas as ações proporcionadas pelo CNE,
nos quatro níveis da associação e nas nossas ações quotidianas.
• Garantir que o CNE, em todos os seus níveis de estrutura, tem boas condições de sustentabilidade, prospera e se desenvolve, criando uma presença ativa nas comunidades
em que se insere e sendo fator positivo de crescimento e prosperidade da comunidade.
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Sustentabilidade - DESENVOLVIMENTO
SUS.1.1.

• Estudar e refletir o desenvolvimento do Escutismo local com base num observatório permanente.

SUS.1.2.

• Utilizar o inquérito de saída dos Dirigentes, atualizando-o, para estudar as motivações de saída, tomando medidas que melhorem a relação e a motivação
dos recursos adultos voluntários.

SUS.1.3.

• Definir uma visão para o desenvolvimento do CNE a dez anos.

SUS.1.4.

• Aprovar uma estratégia para o desenvolvimento do CNE, com base na realidade local e regional.

SUS.1.5.

• Criar ferramentas que permitam enquadrar o desenvolvimento do Escutismo
local, em zonas de baixa prevalência demográfica (agrupamentos existentes
ou novos agrupamentos).

Sustentabilidade - AMBIENTE
SUS.2.1.

• Elaborar o documento orientador para a implementação das MAP.

SUS.2.2.

• Realizar um fórum nacional sobre o papel do Escutismo na Proteção Civil.

SUS.2.3.

• Desenvolver conteúdos pedagógicos direcionados para a sensibilização para
os ODS.

SUS.2.4.

• Disponibilizar ferramentas com propostas de ação para o cumprimento das
metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

SUS.2.5.

• Dinamizar uma aplicação que permita, para qualquer ação, determinar o impacto da pegada ecológica e criar a consciência da necessidade de realizar atividades que compensem essa pegada, em todos os níveis e no maior número
de ações possível.

SUS.2.6.

• Desenvolver oferta formativa sobre a temática da sustentabilidade.

SUS.1.6.

• Apoiar o desenvolvimento do Escutismo em zonas com potencial para crescimento.

SUS.2.7.

• Promover a abertura dos Centros e Campos Escutistas para atividades de não
escuteiros.

SUS.1.7.

• Desenvolver a estrutura do Escutismo Movimento Seguro, assente nos atuais
elementos de base:

SUS.2.8.

• Criar a base náutica nacional.

SUS.2.9.

• Desenvolver e melhorar a rede de centros e campos escutistas, criando condições para a aplicação do Método Escutista em segurança e bem-estar.

∂ - Política Escutismo Movimento Seguro;
∂ - Código de Conduta;
∂ - Manual de boas práticas;
∂ - Estrutura de suporte a ocorrências;
∂ - Comité de Ética.

Proposta

SUS.1.8.

• Apoiar as estruturas intermédias e locais a melhorar a qualidade do Escutismo,
com base no Global Support Assessment Tool (GSAT)

SUS.2.10. • Atualizar, categorizar e mapear o catálogo nacional de centros escutistas.
SUS.2.11. • Renovar o site dos Centros e Campos Escutistas, com novas funcionalidades e
promoção, como um local de referência para a pesquisa de locais de acampamento.
SUS.2.12. • Realizar um fórum/seminário sobre o Escutismo e os ODS.
SUS.2.13. • Envolver as universidades na elaboração de estratégias para cumprir a Agenda
2030.
SUS.2.14. • Continuar a política de desenvolvimento, inovação e proximidade dos DMF, de
forma a garantir a sustentabilidade de todas as estruturas do CNE.
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ENVOLVIMENTO DOS JOVENS

Envolvimento de Jovens
Acreditamos que o Escutismo é um movimento de jovens apoiado por adultos, que coloca o jovem no centro da totalidade da sua ação. Nesse sentido, a coerência dos nossos
valores identitários com a nossa prática quotidiana deve, sempre que possível, aprofundar
o envolvimento dos jovens nos processos de tomadas de decisão e na correta vivência do
Método Escutista.
Identificamos, também, como necessário aprofundar um maior equilíbrio intergeracional
entre os Dirigentes, dinamizando um cada vez maior sentido de responsabilidade para os
jovens Dirigentes.
Assim, para dar resposta às ideias que norteiam o nó Envolvimento dos Jovens, pretendemos desenvolver ações que conduzam à inclusão dos Caminheiros e à efetiva participação
de jovens Dirigentes em todos os processos de tomada de decisão do CNE.

Proposta

Também, na nossa prática diária, no desenvolvimento das diversas ações a que nos propomos, pretendemos incluir jovens adultos em todas as equipas nacionais e assim passar o
exemplo para que o mesmo aconteça nos níveis intermédios da associação.

EJ.1.1.

• Propor alterações regulamentares e estatutárias necessárias à inclusão plena dos
Caminheiros em todos os processos de tomada de decisão do CNE.

EJ.1.2.

• Dinamizar a Equipa Nacional de jovens conselheiros e aprofundar da sua ação.

EJ.1.3.

• Criar equipas de jovens porta-vozes.

EJ.1.4.

• Lançar um documento orientador sobre o Envolvimento jovem no CNE.

EJ.1.5.

• Fomentar a inclusão de jovens nas equipas dos níveis intermédios.

EJ.1.6.

• Fomentar o rejuvenescimento nos cargos dos vários níveis do CNE.

EJ.1.7.

• Manter a dinâmica anual dos Encontros Regionais e Nacional de Guias.

EJ.1.8.

• Aprofundar a aposta em ter equipas de jovens conselheiros nos órgãos executivos dos vários níveis do CNE.

EJ.1.9.

• Intensificar a presença de jovens conselheiros na organização de todas as atividades nacionais, regionais e de núcleo em que tal seja praticável.

EJ.1.10. • Desenvolver ferramentas e estratégias que apoiem o envolvimento dos jovens
na comunidade e na sociedade civil.
EJ.1.11. • Implementar e dinamizar conclusões do Encontro Nacional de Guias.
EJ.1.12. • Reforçar a participação dos jovens nas tomadas de decisões nas Estruturas Nacionais.

Será, também, objetivo desta Junta Central potenciar as capacidades dos jovens e dotá-los
de competências e ferramentas para que sejam eles os representantes do CNE interna e
externamente.
Outro dos princípios-chave deste nó é o reforço da aposta na auscultação das nossas crianças e jovens nos temas de interesse para o CNE, bem como no seu envolvimento em todas as fases de projeto das atividades dos diversos níveis da associação, sempre que seja
possível.
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safios como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, os necessários processos de avaliação anual da idoneidade dos Dirigentes e candidatos a Dirigentes, o crescente número
de licenças, medidas de salvaguarda e de proteção, e outros documentos oficiais, colocam
cada vez mais exigências sobre o trabalho administrativo a executar.
Não podemos deixar de cumprir com a legislação e regulamentações aplicáveis à nossa
atividade, mas também devemos criar condições para que o trabalho administrativo não
coloque em causa a capacidade de os nossos voluntários estarem disponíveis para o acompanhamento pedagógicos dos nossos miúdos.

Um CNE
O CNE é um corpo. Não apenas por definição, mas porque queremos, de facto, que cada
membro desse corpo – cada estrutura, as 20 Regiões, os 31 Núcleos e todos os mais de mil
Agrupamentos – se sinta parte de um todo maior, partilhando um caminho, dificuldades,
desafios e sucessos. Nesse sentido, consideramos que há um conjunto de princípios que,
pela relevância e abrangência, são críticos para nos ajudar a reforçar este sentido de corpo.
Esses princípios podem ajudar-nos a consolidar este sentido de corpo, em vários temas,
projetos e iniciativas.

Revisão dos Estatutos e Regulamentos do CNE
Acreditamos que o processo de revisão estatutária, que se concluiu recentemente, nos
deverá levar a refletir, em conjunto, sobre a necessidade de revisão de algum aspeto que
tenha merecido um índice de concordância elevado, mas que, por algum motivo, tenha
sido rejeitado por não ter colhido a maioria de três quartos necessária.

Proposta

Por outro lado, é importante atualizar os Regulamentos do CNE. Quer seja para dar resposta às necessárias alterações que decorrem da revisão estatutária, quer pela necessidade de
atualização e de revisão, como são o caso dos regulamentos de justiça e de disciplina, bem
como do regulamento eleitoral.

Pretendemos, ao longo do triénio, sistematizar processos, reunir ferramentas práticas e organizar um serviço de apoio às estruturas, incluindo os agrupamentos, disponibilizando-as
numa plataforma de acesso que possa ser alimentada no portal no CNE. Com isto não queremos retirar as estruturas regionais e de núcleo deste processo; antes, queremos que se
envolvam e possam igualmente partilhar o esforço e multiplicar os benefícios que podem ser
obtidos a partir do trabalho tantas vezes já realizado.

Processos financeiros e de reporte
O processo de integração de contas está em curso e, após um ano de preparação das contas,
nas estruturas intermédias, é necessário analisar e proceder aos ajustes necessários para que
o processo decorra de acordo com o definido, para que se possa procurar e definir melhorias,
para aumentar o nível de eficiência e de eficácia, contendo os recursos necessários para o trabalho e procurando preparar a informação financeira de forma mais atempada e célere.
Ao nível local, será necessário continuar a apoiar as estruturas regionais e de núcleo, para que
estas possam continuar a disseminar o trabalho necessário a efetuar pelos agrupamentos,
para que estejamos cada vez mais preparados para o processo de consolidação nacional das
contas de todas as estruturas do CNE.

Financiamento do CNE
O CNE requer, cada vez mais, meios para promover a ação educativa junto das crianças e dos
jovens. A grande marca do movimento continuará a ser, sempre, a dádiva voluntária dos seus
Dirigentes, das suas horas, de muitas despesas e do seu sacrifício pessoal e das suas famílias.
Intensificar-se-á, porém, a necessidade de irmos cada vez mais além no desenvolvimento de
novas soluções, aplicações, recursos e meios que consomem fundos.

Queremos que este processo seja um fator de crescimento e de coesão do CNE, nas várias
estruturas da associação, procurando, cada vez mais que o trabalho seja orientado para
auscultar as bases do CNE.

Por outro lado, mostra-se necessário continuar a refletir sobre as fontes de financiamento da
associação. Atualmente, o CNE é suportado, em larga medida, ao nível local, pelas quotas,
comparticipações dos miúdos para as atividades e campanhas de angariação de fundos.

Processos administrativos, regulamentares e jurídicos

Os níveis intermédios e o nível nacional não têm ao seu dispor as campanhas de angariação
de fundos, dependendo assim mais de fontes de receitas internas, como são o caso das
quotas, margens da cedência de material e de uniforme aos associados, e alguns programas
e parcerias que dão apoio financeiro à nossa ação.

Nos tempos presentes, são cada vez mais as questões administrativas e processuais que
o CNE precisa de assegurar, nos mais variados níveis das suas estruturas. Desde logo, de-
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Nos últimos anos, tem-se assistido a uma redução das fontes de financiamento, que seguem
em sentido contrário ao da necessidade de fundos para fazer face às despesas e ao investimento que queremos continuar a desenvolver.

• Numa cada vez maior participação, diversa e enriquecedora, nas equipas nacionais e nos

Mostra-se, assim, necessário, crítico até, que reflitamos em conjunto para definir os gastos e
investimentos que queremos realizar, a forma de os financiar e o seu impacto em quotas e
nas margens do DMF.

• No encontro, proximidade e auscultação, dos Guias – os verdadeiros líderes no CNE – e
dos seus Chefes, tanto em atividades organizadas pelo nível nacional como nas atividades
organizadas pelas estruturas intermédias, e principalmente no contacto em contexto de
visita aos Agrupamentos.

Celebrar o centenário do CNE
O CNE caminha, neste triénio, para o seu centenário, em 2023. Urge, assim, constituir uma
equipa que se ocupe de desafiar, planear e lançar as iniciativas que irão dar corpo a esta
celebração.
Para já, na sequência do anunciado adiamento da Jornada Mundial da Juventude para
agosto de 2023, e após reflexão partilhada com os Chefes Regionais, ex-Chefes Nacionais
e presidentes dos órgãos nacionais, consideramos antecipar o XXIV Acanac para 2022,
tornando-o na atividade que abrirá esta caminhada rumo ao nosso segundo centenário.
Queremos que seja um acampamento marcante, que ajude os nossos escuteiros a ter uma
consciência de corpo, e que celebrem, em alegria e em conjunto, 100 anos de atividade,
de crescimento e de Escutismo Católico em Portugal.

conselhos nacionais, de um cada vez mais variado e rejuvenescido conjunto de Caminheiros e de Dirigentes.

Com isto, não pretendemos, de forma alguma, substituir ou esvaziar o conteúdo dos Conselhos Nacionais. Queremos, sim, que a nossa ação e as nossas propostas sejam cada vez
mais fruto de uma construção em que cada um contribui.
Assim, é nosso objetivo ajudar a despertar uma nova geração de líderes, que garantam o
futuro, com confiança, experiência e saber, dos erros, tentativas, erros melhores, como dizia
Beckett:
Tento. Erro. Não importa. Tento outra vez. Erro outra vez. Erro melhor.

Por outro lado, assumimos também a vontade de prepararmos, em conjunto, uma participação maciça na Jornada Mundial da Juventude, que irá aproximar os nossos jovens aos
jovens de dezenas de outros países, aqui reunidos em Portugal, e em Lisboa, em agosto
de 2023. A presença de Sua Santidade o Papa Francisco junto dos jovens será marcante
para o seu crescimento e desenvolvimento, pelo que urge, à imagem do tema da Jornada,
colocarmo-nos a caminho, apressadamente.
Pelo meio, várias iniciativas deverão ser pensadas e planeadas.

Estruturas regionais e de núcleo

Proposta

Este caminho, de corpo, só se consegue fazer se formos muitos a refletir, a contribuir e a dividir
o trabalho. É por esse motivo que continuaremos a apostar:
• Na colaboração com o Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional, com a Mesa dos Conselhos Nacionais e com a Comissão Eleitoral Nacional, bem como com as Junta Regionais
e de Núcleo, para, em conjunto, discutirmos os principais nós que darão sustentação e
solidez à construção que, em conjunto, queremos fazer.
• Na realização dos Comités Nacionais, para que os secretários regionais e nacionais possam discutir e refletir, na escolha das melhores estratégias de desenvolvimento da ação
nacional.
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Um CNE - REVISÃO ESTATUTÁRIA E REGULAMENTAR
1CNE.1.1. • Concluir o processo de revisão estatutária.
1CNE.1.2. • Apresentar, em Conselho Nacional, a proposta de revisão regulamentar:
∂ Regulamento Geral;
∂ Regulamento de Justiça e Disciplina;
∂ Regulamento Eleitoral;
∂ Regulamento de Uniformes, Distintivos e Bandeiras;
∂ Regulamento dos DMF;
∂ Regulamento de Protocolo.

Proposta

1CNE.1.3. • Avaliar e refletir sobre a viabilidade de proceder a algumas propostas de melhoria dos Estatutos.

Um CNE - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
1CNE.2.1. • Criar um grupo de trabalho para desenvolver soluções que permitam, ao nível
administrativo ou financeiro, simplificar processos nas estruturas do CNE.
1CNE.2.2. • Promover a utilização plena do Sistema Integrado de Informação Contabilística e aprofundar o processo de integração e de consolidação de contas de
todas as entidades que compõem o CNE.
1CNE.2.3. • Desenvolver uma aplicação para a utilização do SIIE.
1CNE.2.4. • Terminar neste triénio um novo MAF que esteja de acordo com a realidade
atual.
1CNE.2.5. • Criar as ferramentas que ajudem à formação das plataformas existentes para a
área administrativa e financeira.
1CNE.2.6. • Desenvolver uma base de dados de contratos existentes nos vários níveis do
CNE.
1CNE.2.7. • Disponibilizar modelos de contrato-tipo para situações análogas, com apoio
jurídico.
1CNE.2.8. • Disponibilizar exemplos de planos de segurança para atividades locais e regionais/núcleo.
1CNE.2.9. • Disponibilizar exemplos de relatórios de medidas de autoproteção para sedes, centros escutistas e outras infraestruturas.
1CNE.2.10. • Aprofundar desenvolvimentos ao nível das práticas relacionadas com o RGPD.
1CNE.2.11. • Aprofundar a reflexão sobre a sustentabilidade financeira do CNE.
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CNE - CENTENÁRIO DO CNE
1CNE.3.1. • Planear a comemoração do centenário do CNE e preparar os eventos que se
insiram no mandato 2020-2023.
1CNE.3.2. • Organizar o XXIV Acanac em agosto de 2022.

Um CNE - ENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS
1CNE.4.1. •Melhorar o apoio, por parte dos Serviços Centrais, aos agrupamentos.
1CNE.4.2. • Considerar os Chefes Regionais como Chefes Nacionais Adjuntos, mantendo a
dinâmica do triénio anterior, com o intuito de:

1CNE.3.3. • Apresentar uma proposta de revisão do uniforme para entrada em vigor no
XXIV Acanac.

∂ Incentivar mais coconstrução e corresponsabilização nos projetos do CNE.
∂ Criar um maior sentido de equipa.

1CNE.3.4. • Desenvolver dinâmicas que motivem a participação dos escuteiros na Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) em 2023.

∂ Proporcionar um maior nível de unidade nacional.

1CNE.3.5. • Fechar as celebrações do centenário do CNE na JMJ de 2023.
1CNE.3.6. • Apresentar a candidatura a acolher o Moot 2025 em Portugal e iniciar o trabalho conjunto, no seio da Federação Escutista de Portugal, de preparação do
evento.

∂ Incentivar uma dinâmica adaptada similar nos níveis seguintes (regiões/núcleos e núcleos/agrupamentos).
1CNE.4.3.

∂ • Reunir regularmente (3 vezes por ano) os Chefes Regionais e os órgãos
nacionais com a Junta Central, para:
∂ Discutir temas de interesse e preocupação da Junta Central e/ou das regiões;

1CNE.3.8. • Promover a descoberta da história e momentos marcantes da vida do CNE,
bem como o seu acervo e preservar os registos e documentos.

∂ Avaliar a ação nacional.

Proposta

1CNE.3.7. • Desenvolver o projeto de recolha de testemunhos da história viva do Escutismo
em Portugal.

∂ Lançar pistas e desafios para o plano do ano seguinte.
1CNE.4.4. • Promover um encontro anual de Chefes de Núcleo, para apoiar a aproximação
do CNE e das estruturas intermédias, criando um maior sentido de envolvimento.
1CNE.4.5. • Criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reuniões.
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Um CNE - ENVOLVIMENTO DAS ESTRUTURAS
1CNE.4.6. • Manter uma equipa dedicada à análise dos planos e relatórios regionais, com
o objetivo de:
∂ Identificar áreas de preocupação, desafios e constrangimentos.
∂ Identificar boas práticas e soluções inovadoras.
∂ Promover o diálogo com as Juntas Regionais, procurando compreender as
questões acima
∂ Estabelecer pontes com as secretarias nacionais e entre as regiões que tenham os mesmos desafios e preocupações, promovendo a partilha e a procura de soluções que sirvam para os problemas identificados.
1CNE.4.7. • Apostar no reforço da dinâmica dos Comités Nacionais, procurando:
∂ Conciliar melhor as agendas dos diversos comités, com o objetivo de ter
vários comités em simultâneo, pelo menos 1 por ano (diminui custos de
deslocação e indisponibilidades regionais sucessivas).
∂ Obter antecipadamente temas para colocar em agenda, garantindo que a
agenda responde às preocupações das várias regiões, e que as reuniões são
úteis e enriquecedoras para todos os participantes.

Proposta

1CNE.4.8. • Criar uma dotação orçamental para apoiar as deslocações destas reuniões.
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A Flor de Lis, a mais antiga revista mensal publicada ininterruptamente em Portugal, deverá ser revisitada, no sentido de lhe conferirmos um novo dinamismo editorial. Esta nova
abordagem deverá permitir um aumento do nível de interesse dos conteúdos publicados e
do incentivo expresso a todos nós, adultos voluntários, no aperfeiçoamento do serviço que
prestamos às nossas crianças e jovens.
A nossa aposta consistirá também no desenvolvimento de aplicações informáticas, utilizáveis em smartphone, que permitam manter recursos pedagógicos, gestão do progresso e
das especialidades, bem como comunicar de forma direta e segmentada para escuteiros e
Dirigentes.

Comunicação e Relações Externas
A comunicação e as relações externas estão no mesmo nó, demonstrando que estão intimamente ligadas e que dependem de uma estratégia comum que trará uma notoriedade
ao CNE, como maior associação de juventude em Portugal, e com relevância internacional.
Assegurar uma representação efetiva e influente nas relações externas escutistas e não
escutistas.

Comunicação
Queremos uma comunicação para um CNE atual, simples e funcional. De forma a garantir
fluidez e sincronização na comunicação interna, divulgação da nossa ação e conhecimento
da nossa missão na comunicação externa. Vamos procurar novos canais, tendo em atenção
as tendências e o nosso público-alvo, e ainda melhorar os canais existentes de forma a potenciar as suas funcionalidades.

Proposta

Estamos convencidos do que o Escutismo praticado nos nossos agrupamentos é o melhor
que a associação tem para mostrar, no sentido de atrair mais crianças e jovens, bem como
motivar adultos voluntários para o serviço nesta missão educativa. As atividades regionais e
nacionais, embora tenham um impacto visual maior, são tão somente o reflexo do trabalho
de preparação que, dia-a-dia, os nossos escuteiros fazem nas suas unidades e agrupamentos.

• Construção de recursos para promoção do Escutismo localmente, estando ao dispor
de regiões núcleos e agrupamentos
A promoção do Escutismo acompanhada de uma boa aplicação do método são essenciais
para o desenvolvimento do CNE. Desta forma, queremos ter disponível uma conjunto de
recursos como vídeos, flyers, outdoors, conteúdos para redes sociais, entre outros meios de
publicidade, de forma a estarem disponíveis para os agrupamentos, núcleos e regiões. É
importante que a promoção do Escutismo seja realizada localmente nas suas comunidades,
mas é igualmente importante comunicarmos um só Escutismo, promovendo a nossa marca
junto de públicos-alvo, de acordo com a estratégia de desenvolvimento e de comunicação,
e, assim, atrair mais crianças e jovens para os nossos agrupamentos, bem como motivar adultos voluntários para o serviço nesta missão educativa.
• Construir um plano de comunicação externo do CNE assente na nossa ação pedagógica como resposta a preocupações, políticas e outros contextos atuais
Sabemos que o Escutismo dá resposta a muitos dos desafios e preocupações da sociedade. Assim, de forma a colocar o CNE nos espaços de debate e nos meios de comunicação
externos, é importante definir um plano que encontre as respostas a muitas das preocupações, políticas e outros contextos atuais de forma a estarmos munidos de conteúdos e
estratégias para acompanhar a atualidade. Esta estratégia de comunicação não define o
que as pessoas querem ver, ler ou ouvir, mas sim fornece as respostas que procuram.
• Desenvolver uma estratégia coordenada e concertada com as regiões de forma a
comunicar as atividades desenvolvidas nos diversos níveis do CNE

• Potenciar e desenvolver canais de comunicação interna e externa de forma a dar
resposta às necessidades da associação

O trabalho descrito acima, complementado com encontros regionais, visando a comunicação interna e a comunicação externa, bem como a posterior disseminação de boas práticas
junto dos agrupamentos, permitirá elevar a qualidade da comunicação enviada para dentro
e para fora do CNE.

A estratégia global de comunicação do CNE será ajustada, de forma a simplificar o seu
acesso e procurando dar um maior enfoque à ação local. Por outro lado, decorrente de um
cada vez maior desenvolvimento da comunicação com base em novos canais, mostra-se
necessário apostar numa estratégia centrada no site que terá de ser revisitado, e garantir
uma fluidez de informação nos canais de promoção como vídeo, redes sociais e outros.

A atualização das normas gráficas e a harmonização de uma proposta que permita equilibrar, por um lado, uma imagem coerente e consistente do CNE com as especificidades da
imagem dos agrupamentos ou das estruturas dos núcleos e das regiões, por outro, serão o
garante de uma aposta clara na identidade da associação e do reconhecimento externo do
CNE. Esta aposta decorre de uma imagem de marca que seja, pela sua utilização continuada
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e transversal, promotora de uma imagem automaticamente reconhecida pelos destinatários
externos como sendo a do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português.

Relações Externas
É fundamental o reforço e o estabelecimento de novas parcerias com parceiros estratégicos e stakeholders, criando condições de capacitação da estrutura para a implementação
de uma política organizada e orientada de relações externas, ao serviço daquilo que é a
missão do CNE. Temos a preocupação constante em promover a representação do CNE
fora do CNE, em contextos escutistas e não escutistas. Apostamos continuamente na participação de escuteiros portugueses nos órgãos internacionais, de forma empenhada e
direcionada a contribuir para o sucesso do movimento escutista a nível nacional e internacional, bem como manter o CNE com representatividade e influência nos diversos fóruns
e processos de decisão.
• Dinamizar parcerias para reconhecimento da associação na sociedade civil

1. Internacional, representando o CNE nos diferentes eventos e órgãos de decisão, e
noutros eventos de caráter escutista, estaremos em permanente ligação com os diferentes órgãos de gestão da OMME e com as associações escutistas/guidistas nacionais e
de outros países.
2. Nacional, procurando desenvolver estratégias que nos permitam estar presentes, nos
órgãos próprios onde se discutam políticas de educação, juventude e ambiente, e ações
que as materializem. Sempre que possível, representados pelos nossos jovens, mantendo contacto regular com os diferentes organismos do Estado, nacionais, regionais e locais, em especial os organismos ligados à educação, à juventude e ao ambiente.
3. Eclesial, em estreito contacto com instituições ligadas à Igreja e onde o CNE deverá ter
presença e proximidade.
4. Parcerias, trabalhando lado a lado com outros organismos para aumentar o leque
de oportunidades para os nossos escuteiros serem cada vez mais cidadãos ativos e
coconstrutores de um mundo melhor, mais alegre e mais justo.

Procuraremos identificar parceiros para podermos estabelecer e renovar entendimentos e
oportunidades. Destes parceiros deverão fazer parte associações/organizações ou empresas
que representem um leque vasto de ação e com as quais se possam enquadrar e potencializar as atividades que desenvolvemos. Estas parcerias deverão contribuir e potencializar a
apresentação e reconhecimento do CNE por parte da sociedade civil.
• Fomentar as parcerias externas do CNE, ao nível institucional, público e privado,
tendo em atenção a prossecução dos objetivos de desenvolvimento da associação e
projetos específicos de interesse
É nosso objetivo estruturar e melhorar o contacto regular com o Governo e com as autarquias e outros organismos de forma a potenciar as condições, apoios e sinergias para a prática escutista bem como a nossa interação e representatividade na comunidade. Para atingir
estes objetivos, iremos identificar e criar ligação com entidades e empresas particulares que
possam colaborar com o CNE, criando a ligação local às comunidades.

Proposta

• Afirmar o CNE como movimento de educação não-formal e como movimento de
jovens, através de uma participação cada vez mais ativa nos espaços de debate da
educação e da juventude

Consideramos fundamental, a participação dos nossos escuteiros na representação externa
do CNE, em especial nos fóruns nacionais, regionais e locais de jovens. Apoiaremos essa
participação ativa e objetiva de modo a que os interesses do CNE possam ser apresentados
e defendidos.
O foco da representação externa neste triénio será desenvolvido em quatro áreas de ação
fundamentais e identificadas como estratégicas na ação CNE, nomeadamente:
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Comunicação e Relações - COMUNICAÇÃO
C&RE.1.1.

• Desenvolver uma nova estratégia de comunicação:

Comunicação e Relações - REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL
C&RE.2.1.

• Construir o manual de representação e formar os nossos jovens como forma de preparação para a participação em atividades e fóruns internacionais, que deve ser o mais alinhada possível com as políticas da associação.

C&RE.2.2.

• Continuar a promover a participação de um cada vez maior número de escuteiros nas atividades internacionais.

C&RE.2.3.

• Promover a participação, em cada vez maior número, de escuteiros portugueses nos grupos de trabalho e em órgãos da OMME.

C&RE.2.4.

• Continuar a intensificar as boas relações com a AEP no contexto da FEP, promovendo a partilha de atividades nacionais e regionais e fomentando um
cada vez maior sentido de corpo nas atividades internacionais.

C&RE.2.5.

• Promover a representação da associação nos fóruns em que o CNE tem
assento, no âmbito internacional, valorizando, sempre que possível, a presença de jovens.

C&RE.2.6.

• Criar/aumentar/desenvolver a consciência de pertença a um movimento
mundial.

C&RE.2.7.

• Iniciar o trabalho com vista a colocar as parcerias existentes em funcionamento.

C&RE.2.8.

• Criar estratégias de promoção internacional dos centros escutistas

∂ Centralizar os conteúdos;
∂ Promover nos vários canais;
∂ Priorizar a ação local.
C&RE.1.2.

.• Melhorar as funcionalidades e acessibilidades do Site do CNE:
∂ Acesso a recursos segmentados para jovens e adultos.
∂ Base de conteúdos informativos assente na Flor de Lis Online

C&RE.1.3.

• Utilizar ou desenvolver novos canais:
∂ Novos meios (publicações segmentadas para diferentes públicos-alvo
– Dirigentes vs Lobitos, Exploradores, Pioneiros e Caminheiros);
∂ Formatos (redes sociais, apps, microsites e papel).

C&RE.1.4.

• Desenvolver um novo modelo de comunicação da Flor de lis, incluindo:
∂ Formato e meios (papel, site e apps);
∂ Modelo de distribuição.
• Construção do kit promoção local (vídeos, flyers e outros meios de publicidade) para divulgar o CNE junto de públicos-alvo, de acordo com a estratégia
de desenvolvimento e de comunicação.

C&RE.1.6.

• Garantir uma estratégia de comunicação, coordenada e concertada com as
regiões de forma a divulgar as ações e estratégias dos vários níveis do CNE.

Proposta

C&RE.1.5.

C&RE.1.7.

• Potenciar as relações com os meios de externos do CNE (imprensa, rádio,
televisão), utilizando um plano de comunicação assente na nossa ação pedagógica como resposta a preocupações, políticas e outros contextos atuais .
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Comunicação e Relações - REPRESENTAÇÃO NACIONAL

Comunicação e Relações - PARCERIAS

C&RE.3.1.

• Desenvolver e implementar uma estratégia nacional para as relações externas
do CNE.

C&RE.5.1.

• Desenvolver parcerias com entidades externas, que nos permitam uma maior
articulação em diversas áreas temáticas.

C&RE.3.2.

• Criar equipas de trabalho de suporte às dinâmicas das relações externas, nomeadamente na construção de tomadas de posição e na criação de equipa
de jovens representantes externos do CNE.

C&RE.5.2.

• Diversificar e ampliar Oportunidades Educativas para os nossos escuteiros,
com a incorporação do know how das entidades externas.

C&RE.5.3.

• Alavancar e potenciar o alcance das nossas iniciativas, com parcerias que permitam trazer mais meios e condições para a realização das nossas atividades.

C&RE.5.4.

• Contribuir para uma sociedade mais ativa e mais interventiva, em que o CNE
esteja envolvido e comprometido com os grandes desígnios nacionais, em
particular nas áreas da juventude e ambiente.

C&RE.3.3.

• Promover a partilha de experiências e a discussão dos temas em debate nos
fóruns de jovens, alargando o contexto a um conjunto cada vez mais alargado
de jovens, desde as Regiões, aos Núcleos e Agrupamentos.

C&RE.3.4.

• Apostar na participação dos nossos escuteiros nos órgãos e grupos de trabalho locais, regionais e nacionais de jovens, contribuindo para o desenvolvimento das políticas de juventude.

C&RE.3.5.

• Articular toda a ação da Junta Central de modo a potenciar o impacto das
ações a realizar com resultados para a estratégia de desenvolvimento.

C&RE.3.6.

• Consolidar a nossa participação e contacto regular com organismos, secretarias de estado e outros órgãos nacionais, regionais e locais, no desenvolvimento de ações relacionadas com educação, juventude e ambiente.

Comunicação e Relações - DIMENSÃO ECLESIAL

Proposta

C&RE.4.1.

• Alimentar constantemente a relação com a Conferência Episcopal Portuguesa, sobretudo através da Comissão Episcopal do Laicado e da Família.

C&RE.4.2.

• Tomar parte ativamente nas iniciativas do Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil e seus órgãos de reflexão e partilha.

C&RE.4.3.

• Continuar e aprofundar a presença do CNE na CNAL, de modo a estabelecer
com todos os movimentos e associações laicais presentes em Portugal uma
relação de conhecimento recíproco, partilha de iniciativas e ações comuns.

C&RE.4.4.

• Participar mais ativamente na Rede Casa Comum, uma iniciativa de organizações católicas que visa a implementação, estudo e divulgação da encíclica
Laudato si’, promovendo a partilha de ideias e atividades.
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roposta

7. Como Vamos Construir
Secretaria Nacional
para os Projetos

ser-agir-saber

A Equipa Nacional constitui-se num plano de áreas de trabalho que se coordenam e complementam para dar resposta aos desafios colocados pelos seis Nós Fundamentais e pelos
diversos objetivos lá contidos.
Assumidamente, todas as áreas e secretarias estão vinculadas pelos mesmos Nós Fundamentais, não havendo uma área ou uma secretaria nacional mais responsável do que as
outras pelo desenvolvimento de cada Nó.
O desenho da nossa organização evita propositadamente o formato hierárquico.
Ao longo dos três anos, as diversas áreas e secretarias serão polos de coordenação de
projetos, que procurarão traduzir, em ações e projetos concretos, os objetivos estratégicos
definidos.
Cada secretaria nacional e cada área irão identificar-se por um Nó, que marcará uma ligação
que pretendemos ter continuamente entre todos. O Chefe Nacional e o Chefe Nacional
Adjunto estarão representados pela Chefia Nacional.
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Portal
Apps

A Chefia Nacional (CN) coordenará áreas do Desenvolvimento e a Representação Externa.
Assumirá igualmente a coordenação da Representação Interna junto dos diversos níveis
das estruturas, agrupamentos, núcleos e regiões.
A Chefia Nacional coordenará ainda a equipa de Projeto 2 Torres, que desenvolverá os
trabalhos tendentes à revisão dos Regulamentos do CNE.

O gabinete jurídico procurará dar apoio às regiões em questões jurídicas com o exterior.
Por outro lado, a Chefia Nacional assumirá a coordenação dos assuntos relacionados com a
justiça e a disciplina, incluindo a análise dos processos disciplinares e recursos, bem como
a atribuição de distinções da competência da Junta Central. Será ainda responsável pela
apreciação da idoneidade dos adultos voluntários, principalmente dos casos de certidões
de registo criminal com anotações.

Jovens
Conselheiros

Interna

Conselho
Consultivo
Nacional
Representação

Projeto 2
Torres
Gabinete
Jurídico

A Chefia Nacional escolheu o nó de escota, tal como sucedeu há três anos, por ser um nó
simples, usado para unir dois cabos diferentes, e que nos recorda, que devemos todos os
dias, ouvir e escutar para poder enriquecer com várias perspetivas e visões, que nos ajudarão a ter um caminho mais rico e valorizado.

Proposta

Comunicação
e Imagem

Apoio na
gestão dos
Serviços
Centrais

Decorrente da atribuição de responsabilidade direta sobre a Gestão dos Recursos Humanos ao secretário nacional para a Gestão, a Chefia Nacional prestará apoio nesta área.

Escutismo
TV

Redes
Sociais

Flor de Lis

A Chefia Nacional incluirá ainda a área da Comunicação e da Imagem, incluindo equipas
nacionais da Comunicação Interna e Externa, Flor de Lis, Escutismo TV, Design, Redes
Sociais, portal e Apps, que estão diretamente assegurados pelo chefe nacional adjunto.

A Junta Central procurará enriquecer a sua ação com base no envolvimento dos chefes
regionais e dos responsáveis dos órgãos nacionais em três reuniões anuais.

Comunicação
interna e
externa

Desenvolvimento

Externa

Justiça e
Disciplina

Estratégica
e
Desenvolvimento

Relações
Externas
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Identidade e Missão
A Assistência Nacional (AN), coordenada pelo assistente nacional, visa em primeira instância
contribuir para o desenvolvimento da dimensão espiritual no escutismo vivido no CNE. Esse
desenvolvimento é realizado através das estruturas locais que a associação possui – nomeadamente os agrupamentos, núcleos e regiões –, sendo aí a ação da Assistência Nacional
realizada por via indireta (quer pelo contributo geral para os grandes temas de espiritualidade dos planos anuais e trienal, propostos a nível nacional, quer pela ligação aos assistentes
regionais e pela interação com estes) e, além disso, é também realizado de forma direta
através de uma ação geral proposta a toda a Associação.
A dimensão externa, quer ao nível da sociedade em geral, quer ao nível internacional, também estará presente na ação da Assistência Nacional.

aprofundamento da fé cristã que possam ajudar os Dirigentes e candidatos a Dirigentes
a assumir a sua condição de “discípulos missionários”. Igualmente se desenvolverá uma
reflexão estruturada sobre “perspetivas cristãs sobre a afetividade e sexualidade” que
capacitem o CNE a melhor acompanhar as crianças e jovens nesta área de desenvolvimento pessoal claramente assumida no nosso programa educativo. O protocolo com a
Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa muito ajudará a encontrar
os melhores conhecimentos e competências que possibilitem experimentar o quanto a
fé em Cristo dá sabor e beleza a todas as dimensões da vida.
4. Com o Santuário de Fátima procurará uma proposta integradora de todas as oportunidades de serviço e aprofundamento da fé para todos os escuteiros que a peregrinação
a Fátima pode suscitar.
Tendo em conta que o nó direito está presente na Insígnia Mundial do Escutismo, a Assistência Nacional, ao escolhê-lo para seu símbolo, manifesta a força da fraternidade que a
promessa escutista gera. Plenamente escuteiros e plenamente católicos é quanto o CNE
quer ser. A fé em Jesus Cristo professada pela Igreja Católica fundamenta e alimenta esta
fraternidade.

Como decorre dos estatutos e regulamentos, o assistente nacional também realizará a “ponte” – com dois sentidos – entre o CNE e a Conferência Episcopal Portuguesa, através da
Comissão Episcopal do Laicado e da Família.
A missão da Assistência Nacional é eminentemente pastoral e centra-se em todas as dimensões da vida do CNE onde as questões espirituais, religiosas e morais se colocam de forma
particular. Assim, importa sublinhar que, sendo pouco visível externamente, o acompanhamento pastoral constitui o âmago da ação da Assistência.

Equipa Nacional
ao Santuário
deFátima

Reflexão e
Aprofundamento
Teológico

Objetivos globais para o triénio

Proposta

1. Acompanhando a Junta Central, e as equipas nacionais, em cada um dos “Nós” do plano trienal, a Assistência Nacional centrar-se-á na animação da temática trienal, porque
muito reforça a nossa unidade como “Corpo”, oferecendo uma proposta concreta de
animação espiritual de todas as atividades do CNE. No início de cada ano proporá à
associação os meios pedagógicos que ajudem a levar à prática – e à vida – este caminho
comum.
2. Com a Secretaria Nacional Pedagógica, procurará o desenvolvimento de ferramentas
pedagógicas no âmbito da animação da fé, disponibilizando-as para toda a associação,
nomeadamente através do site do CNE. Acompanhará, também, todo o envolvimento
do CNE na Jornada Mundial da Juventude de 2023.

Equipa
Nacional
da Assistência

3. Com a Secretaria Nacional para os Adultos dará continuidade à oferta de propostas de
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Pretende-se alargar a rede e a existência de um interlocutor internacional em cada região
para que possa ser suporte de apoio dedicando esforços junto destes agrupamentos nas
possíveis AEI. Continuaremos a dar apoio a estes representantes da dimensão internacional
nas regiões e suas respetivas equipas enquanto impulsionadores da vivência internacional.
A Secretaria Internacional (SI) terá como uma das suas principais responsabilidades garantir
que o Escutismo, enquanto movimento mundial, é reconhecido e promovido em todas as
secções do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, promovendo e facilitando iniciativas para os seus associados
Garantir que o Programa Educativo do CNE seja contemplado em qualquer atividade escutista internacional realizada dentro ou fora do país é absolutamente essencial. Adicionalmente a esta garantia pedagógica, a Secretaria Internacional é responsável por todas
as atividades de cariz internacional propostas pelas diferentes estruturas do CNE, contingentes participantes em atividades promovidas pela OMME ou por outras associações
escutistas, bem como por todos os escuteiros que nelas participem, dentro ou fora de
território nacional, sendo que a participação destes exige o conhecimento e autorização
prévia da secretaria.
Tendo em conta, sempre, os interesses e valores do CNE e a sua política internacional,
uma das responsabilidades da Secretaria Internacional é garantir todos os contactos institucionais com as diferentes associações nacionais e internacionais. Esta secretaria gerirá e
realizará todos os contactos com outras associações escutistas e com associações nacionais, sendo responsável por todos os contactos institucionais com as mesmas. O CNE, enquanto membro fundador da FEP, tem papel ativo e decisivo na gestão da mesma, sendo
que, para que esta cogestão da FEP, a Secretaria Internacional assume-se como contato
privilegiado com a AEP, sendo ainda a ligação preferência com organismos mundiais e
europeus do Escutismo.

Proposta

• Diversificação e aumento de estruturas locais onde realizar Atividades Escutistas Internacionais
O principal alvo da ação do CNE são as crianças e os jovens, que vivem o Escutismo ao nível
local. Esta vivência é orientada pedagogicamente segundo uma estrutura em que o papel
dos níveis locais é essencial. Consideramos ser necessário promover uma diversidade na
vivência internacional e que a mesma seja multiplicada e extrapolada ao nível do Agrupamento e da Unidade de cada vez mais diferentes estruturas locais.
Queremos dar um forte incentivo da vivência da dimensão internacional, a diferentes Agrupamentos e Unidades, em especial aqueles que nunca realizaram AEI ou que nunca tiveram
escuteiros seus em atividades internacionais promovidas pela OMME. Desta forma, o papel
do interlocutor internacional é cada vez mais vital.

• Promoção ativa das oportunidades educativas de cariz internacional
Sendo o Escutismo um movimento de educação não formal, a atividade escutista é o momento primordial da nossa atuação. A Secretaria Internacional tem como missão o acompanhamento da vertente pedagógica das atividades escutistas de âmbito internacional
que ocorram dentro e fora de território português, bem como da participação em atividades organizadas pela OMME.
A oferta de dinâmicas e atividades propostas, dinamizadas e organizadas pela Secretaria é
imensa, mas sentimos que é necessária uma maior divulgação das mesmas.
Assim, iremos intensificar nos órgãos de comunicação do CNE e junto das estruturas oportunidades que têm menos adesão por parte dos nossos escuteiros de modo a termos
um aumento da participação, não deixando de publicitar e facilitar a participação noutros
eventos.
• Estabelecimento e reforço de parcerias
O CNE tornou-se ao longo da sua existência uma associação escutista, com ótimas relações
no que toca às ligações com outras associações escutistas e a sua cultura de partilha de
boas práticas é reconhecida. É importante, neste mundo cada vez mais global, estabelecer
e reforçar parcerias com irmãos escuteiros, sejam eles em especial da CEL, pela ligação que
temos devido à língua ou pela ligação histórica e legado cultural, ou da Europa, pela sua
proximidade geográfica e estratégica.
Assim, pretendemos reavivar algumas das parcerias já existentes e procuraremos outras que
possam trazer mais-valias ao CNE e às associações escutistas que partilharem com o CNE
esta responsabilidade de juntos darmos o que temos, sabemos e podemos.
A Secretaria está organizada internamente em três áreas de ação, sendo o critério de organização diferentes tarefas que estão dentro da responsabilidade da Secretaria:

Representação Institucional
Sendo uma das responsabilidades da Secretaria Internacional, a representação institucional
traduz-se na presença do CNE nos mais importantes fóruns de partilha e decisão da OMME.
Assim, a presença nas conferências Mundial, Europeia da OMME e da CICE são fundamentais bem como uma atitude ativa nos processos decisórios. A participação nos grupos a que
o CNE pertence tal como o GdL – Grupo de Lisboa e CEL faz com que esta presença seja
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essencial, trazendo para a associação uma visão 360 do panorama escutista onde estamos
mais de perto inseridos.
O contacto privilegiado com os diferentes órgãos da OMME e com as associações escutistas
é uma das tarefas da Secretaria Internacional.
O estabelecer de novas parcerias e desenvolvimento de parcerias existentes (MSC – Movimiento Scout Católico) ou em fase de conclusão de metas (AESTP – Associação Escuteiros
São Tomé e Príncipe) é um dos objetivos principais desta Secretaria durante os próximos três
anos.

a Secretaria Internacional do CNE: par a par, simétrico e ao mesmo tempo suficientemente
dinâmico, forte e versátil. A possibilidade de vivência da vertente internacional que o Escutismo proporciona deve estar ao alcance de todos, sem distinguir a região, as idades ou as
questões socioeconómicas. A Secretaria Internacional está próxima dos escuteiros, é o seu
ponto de apoio na organização de oportunidades educativas de âmbito internacional, irá
atender às necessidades e questões colocadas de um modo uniforme e eficaz.

Dinâmicas
Dado o conjunto de dinâmicas, atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Internacional e na qual a mesma está envolvida, a disseminação e promoção ativas destas oportunidades torna-se num dos principais focos de trabalho.
Dinâmicas

Assim, iremos intensificar a promoção das dinâmicas, Dia do Fundador, as Insígnias da
Lusofonia, Scouts – Criando um Mundo Melhor e Scout Yacob. A promoção de atividades dinamizadas pela Secretaria Internacional tais como a PWP – Portuguese Work Party,
em que Caminheiros prestam o seu serviço durante uma semana no KISC – Kandersteg
International Scout Center e Explorer Belt e divulgação e organização dos contingentes
às atividades organizadas pela OMME, WSJ - World Scout Jamboree, World Scout Moot,
Eurojam e outras.

Atividades Escutistas Internacionais

Proposta

O acompanhamento da vertente pedagógica das atividades escutistas de âmbito internacional que se realizam, quer em Portugal, quer no estrangeiro, a participação em atividades
organizadas pela OMME, é uma das prioridades desta Secretaria. Uma atividade de cariz
internacional, em especial as realizadas fora de Portugal, carece de um conjunto de indicações e chamadas de atenção extra, que não devem ser esquecidas, pois na sua falta, as
implicações são normalmente maiores do que numa atividade realizada dentro do país.

Atividades
Escutistas
Internacionais

Representação
Institucional

Para que esse acompanhamento seja mais eficaz, a Secretaria Internacional, em parceria
com a Secretaria Nacional de Adultos, promove ativamente a realização do CPI – Curso
de Preparação Internacional, nas diferentes regiões; além disso, todos os projetos serão
acompanhados pela equipa internacional, dando inputs aos projetos com vista serem melhorados.

Nó Cabeça de Cotovia
O nó cabeça de cotovia, também designado por nó de Pescador, é o nó usado para unir
cordas de bitolas iguais ou próximas, sendo muito finas, molhadas ou escorregadias. Representa a forma como vemos o Escutismo e a visão que propomos para a vivência e para
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• Envolver toda a associação na Jornada Mundial da Juventude 2023, no incentivo dos
jovens à participação, na apresentação de propostas junto do Comité Organizador Local
e na dinamização de propostas concretas que serão pedidas ao CNE.
A Secretaria Nacional Pedagógica é composta por:
«Num grande movimento com um grande objetivo não há lugar para pequenos esforços
pessoais, temos de deixar para trás as ideias de menor alcance e dar as mãos para formar
uma grande frente, que possa tratar eficazmente dos problemas globais. A cooperação é a
única maneira de conseguirmos ter êxito.»
Baden-Powell
A Secretaria Nacional Pedagógica (SNP) tem a principal responsabilidade de zelar pela correta aplicação e melhoria do Programa Educativo, envolvendo os diferentes níveis de estrutura do CNE no melhoramento e consequente adaptação à realidade do Programa Educativo
do CNE. Efetivamente, a cooperação e o envolvimento foram a tónica da Secretaria Nacional
Pedagógica, no anterior mandato, e pretende-se que assim continue. Porque o Escutismo se
faz nos agrupamentos, com o amor e dedicação que os Dirigentes voluntários colocam no
seu trabalho com os escuteiros, é primordial elaborar ferramentas pedagógicas, bem como
criar oportunidades para o reforço da aplicação do Programa Educativo.
A nível de atividades/ferramentas, é intenção da Secretaria Nacional Pedagógica, durante
este triénio:
• Manter a realização do Encontro Nacional de Guias, seguindo o modelo pedagógico
proposto para esta dinâmica.

Vida
em Campo

Encontro
Nacional
de Guias

Pedagogia
da Fé

Jornada
Mundial da
Juventude

Equipa
Nacional
Pedagógica

Especialidades
em
Movimento

Escutismo
do
Ar

Clarus

C2.0

Equipa
Nacional
IV Secção

Equipa
Nacional
I Secção

Cenáculo

• Realizar o Tecoree, como ferramenta pedagógica para vivência em equipa e dinamização
da técnica escutista, em duas fases: fase regional nas diversas regiões do CNE e Torneio
Nacional.
• Propor a realização de um projeto nacional, de vivência local, para Pioneiros e Marinheiros.

Proposta

• Continuar a apostar na dinâmica Whakawhiti para a II Secção, como ferramenta de implementação do Aprender Fazendo, na construção de um projeto conjunto com outros
escuteiros.
• Dinamizar a ferramenta de vivência do patrono da III Secção “Pescas disto”.
• Regata nacional do Escutismo Marítimo.

A Secretaria Nacional Pedagógica tem também na sua alçada a Equipa Nacional da Pedagogia da Fé que tem dois objetivos principais para este próximo triénio:
• Partilha e desenvolvimento de ferramentas pedagógicas de animação da fé, bem como
de propostas de vivência para os tempos litúrgicos de referência, que disponibilizará no
site do CNE.

Equipa
Nacional
III Secção

Equipa
Nacional
II Secção

Equipa
Nacional
Marítima

C

2

Tecoree

A imagem desta secretaria será o nó de pedreiro, um nó simples que quanto mais se puxa,
mais aperta, transmitindo segurança. Assim pretendemos que seja a Secretaria Nacional Pedagógica, simplificando processos mas, simultaneamente, garantindo que quanto mais e
melhor for aplicado o Método Escutista, mais estamos a contribuir para a educação integral
dos lobitos e escuteiros, vivendo, amando e servindo o Escutismo e o CNE.
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“A tarefa do Chefe-Escuta é como o golfe, ou a ceifa, ou a pesca à mosca. Quem se apressa
não chega ao fim, pelo menos não chega como o resultado que se obtém com um andamento alegre e calmo. Mas é preciso andar. De nada serve estar parado. Não há alternativa;
é progresso ou inércia. Avancemos – e com o sorriso no rosto.”
Auxiliar do Chefe Escuta, Baden-Powell

O nó que representa este novo caminho será o nó da Amizade, um nó quadrado que une as
pontas de duas cordas e o ângulo entre as cordas fica a 90o. É muito usado como símbolo de
amizade. O transformar o amor numa aliança. Queremos neste caminho do Adulto no Escutismo mostrar que o caminho não se faz sozinho, que se vai construindo cheio de significado
e alianças, que as amizades se vão fortalecendo e os nós que se constroem não se desfazem
mas nos tornam mais fortes e mais Corpo.

A capacidade de trilharmos caminho efetivo em direção à Missão do “Chefe-Escuta”, depende, em larga medida, da motivação e formação adequada para que possamos desempenhar
o nosso trabalho voluntário com qualidade, desenvolvendo esforços para que os jovens que
nos são confiados alcancem a Felicidade.

Percurso Inicial
de Formação
Percursos
Educadores
Gestores

Para ajudar a alcançar essa Felicidade, concorrem, de forma fundamental:
• Estar alinhada com os objetivos da Politica Mundial dos Adultos no Escutismo – Seleção e recrutamento, proteção de crianças, formação, readmissão e saída do ativo, assim
como as prioridades estratégicas do plano trienal da OMME - atrair, formar e reter adultos voluntários de qualidade.
• Dar seguimento na área dos Adultos à Análise e avaliação da implementação do Percurso Inicial de Formação do Sistema de Formação, bem como ao acompanhamento da
fase piloto e posterior implementação do Percurso de Formação Contínua.
• Conciliar todas as experiências e esforços efetuados a nível das Regiões para em prol de
um só Corpo fortalecermos a Associação e o Escutismo em todas as suas dimensões.

Proposta

No CNE acreditamos que a Capacitação dos Adultos é uma prioridade estratégica! Difícil,
trabalhosa, mas apaixonante! Que medirá o seu sucesso através da Felicidade no rosto dos
jovens que nos são confiados. Só com adultos, também eles felizes, é que poderemos passar
essa mesma Felicidade aos jovens.

Formação
Continua

Suporte
Escutismo
Movimento
Seguro
Plataforma
de Gestão

“Os princípios do Escutismo estão todos certos. O êxito da sua aplicação depende do Chefe
e do modo como ele os aplica. O meu objetivo agora é procurar auxiliar o Chefe-Escuta neste ponto: Primeiro mostrando-lhe a finalidade da formação Escutista; segundo sugerindo-lhe
métodos pelos quais se pode levar a cabo.”
Baden Powell

A Secretaria Nacional dos Adultos (SNA) será composta, para além da Patrulha Nacional dos
Adultos (coordenação), por mais 6 Patrulhas, tendo o seguinte organigrama:
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O cenário dos centros escutistas em Portugal é uma realidade que se reveste de especificidades muito concretas, não só no que respeita ao tipo de oferta que disponibilizam e que
quase sempre depende da sua localização, dos recursos disponíveis e, fundamentalmente,
da sua própria gestão.
A Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade (SNAS) irá desenvolver e implementar o seu programa e plano de ação, com o envolvimento dos vários departamentos e
as suas equipas, tendo em vista que o nosso futuro também será determinado pelas nossas
ações de hoje, pelo que é urgente agir e procurar alterar a forma como gerimos os nossos
recursos naturais e sermos corresponsáveis pela forma como em sociedade enfrentamos os
desafios dos nossos dias – alterando as atitudes e comportamentos para minimizar a pegada
ecológica nas nossas atividades e iniciativas e nas nossas sedes.
A forma como hoje enfrentarmos os desafios do desenvolvimento global e da utilização intensiva e desregrada dos recursos naturais será determinante para o Planeta que deixaremos
às gerações futuras, por isso é determinante continuarmos a promover ações de educação
ambiental e sensibilização para a adoção de comportamentos e atitudes responsáveis e amigas do ambiente, pois não há Planeta B.

Proposta

O Departamento Nacional de Ambiente (DNA) irá continuar a disponibilizar um conjunto
alargado de oportunidades educativas na área ambiental, procurando sensibilizar e consciencializar todos os escuteiros para a urgência de mudarmos os comportamentos e atitudes
para preservar o planeta em que vivemos, criando desafios e atividades que, em parceria
com diversas entidades e organizações, permitam incorporar conhecimento especializado
nas nossas iniciativas, alavancando o potencial das ações a concretizar, bem como a implementação de novos protocolos com desafios e propostas renovadas, que permitam alargar
o leque da oferta e das oportunidades educativas. Será determinante a articulação com as
regiões e núcleos através da valorização dos delegados regionais para o ambiente. O DNA,
procurará ainda estimular e implementar iniciativas de cariz ambiental nos CCE, locais de excelência para a formação e educação ambiental. Na interação com a Secretaria Pedagógica,
o DNA pretende ser um elo de ligação no que à formação de adultos na área do ambiente
diz respeito.
O Departamento Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (DNODS)
irá continuar o trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da Agenda 2030 das Nações
Unidas, consubstanciado nos ODS. Este trabalho distribui-se em quatro eixos, que incidem
sobre todas as estruturas do CNE: 1. Consciencialização & Mobilização, 2. Ação, 3. Parcerias
e 4. Melhores Políticas. No sentido de atingir cada um dos objetivos serão lançados, através
de diversas plataformas, vários desafios e sugestões para a concretização de cada um dos
ODS com propostas diferenciadas para cada secção, e promovidos fóruns e debates para
um conhecimento aprofundado da necessidade de sermos agentes da mudança para um
mundo melhor.

Assim, o Departamento Nacional de Centros Escutistas (DNCE), com a recolha da informação necessária, irá definir um conjunto de estratégias tendo em vista o crescimento em
parceria com as regiões partilhando informação e conhecimento.
Apoiar os Centros e Campos existentes no sentido de incrementar a qualidade da sua oferta
não só no que respeita a infraestruturas e espaços, mas também no que concerne à vertente
pedagógica. Dinamizar a promoção dos Centros e Campos no país, mas também no espaço
europeu, observando os requisitos aplicáveis. Estabelecer regras e critérios que harmonizem
procedimentos através de documentação própria que vá essencialmente ao encontro das
necessidades dos Centros e Campos, tendo em conta as diversidades existentes. Criar dinâmicas próprias que incentivem os escuteiros a procurar os CCE, para aí poderem desenvolver
os seus projetos em condições adequadas.
O Departamento Nacional de Proteção Civil (DNPC), em articulação com as entidades
oficiais de Proteção Civil, levará a cabo as operações Fátima, que se realizam anualmente
em maio, junho, agosto e outubro, bem como continuará a representar o CNE junto da
ANEPC, participando nas iniciativas e formações e respostas de emergência. A realização
da semana nacional da Proteção Civil, o curso monográfico e os encontros de delegados
da Proteção Civil serão parte integrante da estratégia de implementação de uma cada vez
maior consciencialização para a prevenção e segurança em atividades e nos nossos espaços de reunião.
Serão criadas fichas técnicas específicas e um Clube de Proteção Civil, com o intuito de criar
cada vez mais cedo uma cultura de prevenção no CNE. Os projetos de implementação das
Medidas de Autoproteção nas nossas sedes e CCE continuarão a ser um vetor estratégico
do Departamento, tal como a disponibilização do software de georeferenciação e comunicação de realização de atividades de forma automática, através da plataforma ESRI.
O Departamento Nacional de Radioescutismo (DNR) irá dinamizar as oportunidades educativas, na área da comunicação e informática, com a realização do JOTA/JOTI, o maior
evento do Escutismo mundial, bem como a realização do Field-Day, atividades de referência do Radioescutismo. No âmbito da formação, as Jornadas de Radioescutismo desempenham um papel importante para, em colaboração com outras entidades, se sensibilizar
e alertar para os comportamentos mais adequados e regras de comunicação, bem como
para a regulamentação e legislação em vigor.
O Centro de Documentação Escutista (CDE), que engloba as áreas Biblioteca, Arquivo e
Museu do CNE, dará continuidade ao processo de inventariação e classificação do acervo
histórico (objetos, documentos e livros) do CNE, por forma a poder, no futuro, possibilitar a
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consulta e pesquisa a nível global. Para tal, continuaremos a proceder à digitalização de todo
o arquivo histórico do CNE, devidamente catalogado (documentos, insígnias, fotos, etc.).
Continuaremos a promover e a incentivar a doação de objetos e documentos que possam
enriquecer o conhecimento da história do CNE e permitam conhecer melhor a nossa evolução como associação. O projeto «história Oral», através do qual se entrevistam escuteiros
que vivenciaram nas suas vidas a prática do Escutismo no CNE, permitirá perpetuar alguns
acontecimentos e preencher partes da nossa história não documentada. O envolvimento
na preparação das comemorações do centenário do CNE será um dos vetores estratégicos
importantes a desenvolver. A montagem da exposição permanente do Museu do CNE, que
irá contar a história do CNE e do Escutismo, criando oportunidades educativas e formativas,
será outra das atividades estratégicas em que nos iremos envolver.
A Base Nacional da IV (DRAVE), com uma equipa de gestão renovada, irá procurar continuar a ser um espaço de referência e de excelência para a vivência da IV Secção, sendo necessário rever alguns programas e dinamizar e melhorar as condições físicas e pedagógicas,
por forma a garantir as condições ideais para que a Drave seja cada vez mais uma referência
em Portugal e no estrangeiro.
O Campo Nacional de Atividades Escutistas (CNAE) irá reforçar o seu plano de reflorestação e de melhoria gradual da oferta para a realização de atividades, diversificando e procurando potencializar as mais-valias, culturais e histórias da região em que está inserido, através
de parcerias com entidades comunitárias e privadas, e tentando atrair entidades externas,
para a realização de atividades no CNAE, valorizando e promovendo as capacidades existentes, bem como a promoção internacional do campo.

Proposta

O Centro Nacional Escutista de Fátima (CNEF), para além de continuar a acolher escuteiros
de todo o país que visitam o Santuário de Fátima e a receber a realização de dezenas de
momentos de formação e reunião dos diversos Departamentos e Equipas, proporcionando
um espaço adequado para o encontro e partilha de todos, irá apoiar os programas e oportunidades educativas, com propostas de atividades de reflexão, espiritualidade ou outras, que
possam vir a ocorrer em Fátima.
A Casa de Escuteiro II, irá procurar promover e divulgar a nível nacional e internacional, as
suas capacidades e qualidades a nível de instalações e localização, para receber escuteiros
em atividades, lançando pacotes de iniciativas/atividades que envolvam uma atividade em
Lisboa, visita ao Museu e pernoita nas instalações.
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A Secretaria Nacional para os Projetos (SNPro), através da ação das suas equipas, pretende
ao longo do triénio que agora se inicia desenvolver oportunidades educativas e de crescimento pessoal únicas.

O nó furtivo é caracterizado por ser um nó prático e muito seguro, se for submetido a grandes forças/trações, aperta ao ponto de ser impossível desmanchar-se. Os alpinistas utilizam-no para ligar um cabo a um mosquetão. Assim pretendemos que seja a Secretaria Nacional
para os Projetos, uma equipa que tem no agir o seu verbo orientador, que desenvolve e
proporciona oportunidades que conduzam os nossos escuteiros a terem a sentirem como
seu um dos nossos lemas «O Escutismo és Tu!». Que através da nossa ação consigamos
transmitir que quanto melhor aplicarmos o método escutista, mais estamos a contribuir para
a educação integral dos nossos jovens.

Queremos que os projetos que vamos desenvolver sejam, igualmente, marcas da construção,
do caminho que percorremos em conjunto. Tendo por base esta ideia fundamental da nossa
ação, queremos envolver as regiões no desenvolvimento das atividades, quer no planeamento,
quer na execução e avaliação dos projetos, garantindo assim que serão tidos em conta todos
os aspetos que possam condicionar as atividades, criando sinergias e partilhando recursos,
para que estas respondam cada vez mais às necessidades dos nossos escuteiros.
Ao coordenarmos o planeamento e realização dos projetos propostos, pretendemos também aumentar a qualidade e a participação nos mesmos, tendo sempre presente que as
propostas que iremos desenvolver deverão ser ferramentas para preparar os jovens para que
sejam arquitetos do seu e do nosso futuro, jovens que vão aonde querem.

Proposta

Cada projeto terá uma equipa que dedicada ao seu desenvolvimento:
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48h
Voluntariado
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• Elaborar um manual de procedimentos nas várias áreas e plataformas, para tornar o uso
das mesmas mais fácil e organizada.
• Implementar a plataforma de controlo de despesas que vai desde do registo, ao pagamento, controlo dos mesmos nos centros de custo e previsão de tesouraria necessária
para os mesmos.
A Secretaria Nacional para a Gestão é uma estrutura do CNE, a nível central, que tem como
missão a gestão e a facilitação dos meios e recursos humanos, financeiros, administrativos,
logísticos, informáticos, de suporte e manutenção que lhe são confiados, com o objetivo de
que a utilização dos mesmos seja para a formação integral dos nossos jovens, de acordo com
os princípios do movimento escutista e da doutrina da Igreja.
Nas áreas que lhe estão confiadas, a Secretaria Nacional para a Gestão, tem grandes desafios
para este triénio, que permitam às 20 regiões, aos 31 núcleos e todos os mais de mil agrupamentos usarem uma série de plataformas e procedimentos que lhes permitem responder
às necessidades e exigências da realidade atual, tendo sempre como objetivo e sempre que
possível a simplificação dos processos neste cada vez mais um CNE. A Secretaria Nacional
para a Gestão tem a responsabilidade das seguintes áreas para o triénio:

Recursos Humanos
Continuar a política de recursos humanos adaptada às novas realidades de hoje, em que
cada vez mais as necessidades são comuns em todas as regiões e núcleos, tendo em funcionamento procedimentos e plataformas comuns para que a interajuda entre os vários colaboradores do CNE seja o mais eficaz possível e que vá ao encontro das necessidades de todo
o cne. Nesse sentido, iremos realizar, para além dos encontros entre colaboradores, reuniões
setoriais entre todos de forma a simplificar e aumentar a produtividade deste um CNE.

Contabilidade e Tesouraria / Serviços Administrativos & Financeiros

Proposta

Esta é uma das áreas que mais tem de estar integrada com todos os níveis, em que os desafios para este triénio são grandes, dos quais se destacam os seguintes:
• Implementar o SIIC em todos os agrupamentos
• Continuar a apoiar e fazer a contabilidade organizada dos níveis 1, 2 e 3.
• Uniformizar de procedimentos e controlo para pagamentos e processos a decorrer provenientes de IUCs, SS, AT, IMIs, falta de pagamentos dos vários níveis com repercussão
em todo o CNE, entre outras.
• Implementar a integração da faturação na contabilidade de forma a simplificar o processo em curso de integração de contas.

• Elaborar o novo MAF de acordo com a realidade atual.
• Evoluir no SIIE tendo como objetivo desenvolver uma aplicação para utilização do mesmo, tornando-a mais acessível e evolutiva.

Património & espaços físicos
Não estão previstos para este triénio grandes investimentos no património e espaços físicos,
apenas manutenção dos mesmos.

Suporte e Manutenção de Aplicações Informáticas | SIIE | SIIC
Trata-se de uma área com cada vez com mais peso na estrutura da organização, cada vez
mais ao serviço de todo o CNE e cada vez menos só para dar resposta aos serviços centrais.
Aqui é bem patente que cada vez mais agimos como em um CNE. Nesse sentido, vamos
continuar no próximo triénio a reorganização da infraestrutura informática do CNE de modo
a dar resposta a todos os pedidos, tendo sempre por base a rentabilização dos recursos
existentes, que permitam com a maior rapidez, segurança e qualidade responder às várias
solicitações que forem solicitadas por todas as estruturas.
O SIIE e o SIIC terão um papel fundamental na gestão financeira e administrativa para os
mais de mil agrupamentos e apoiarão tantos as estruturas regionais de núcleo e os conselhos fiscais e jurisdicionais para o exercício pleno das duas funções.

DMF
Com as novas realidades e tendências dos nossos tempos, a aposta no online no próximo
triénio vai ter de ser reforçada bem como a aposta na qualidade e diversidade dos produtos
ao menor custo possível a disponibilizar pelos vários DFM locais. Iremos dinamizar reuniões
de conselho de gestão mais frequentes, utilizando os novos métodos de reuniões que os
tempos de hoje nos obrigaram a usar, mas que podem ser um mote para se agir e tomar
decisões em conjunto que vá ao encontro das necessidades de todos.

ServEscut
Continuar a gerir a ServEscut de acordo com o objetivo com que a mesma foi criada, para
que continue a prestar serviços ao Escutismo de uma forma eficaz e económica.

• Ter até ao final do triénio a primeira consolidação de contas de todo o CNE.
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Nó Oito

Proposta

Neste projeto que nos propomos para este triénio no âmbito do mote «Vai aonde queres»
a Secretaria Nacional para a Gestão escolheu o nó oito. A forma deste nó representa, um
número simboliza também a simplicidade, a transparência e a eficiência, ou seja, tudo o que
esta Secretaria deve proporcionar, que vai desde a simplificação de processos, transparência
no uso dos recursos financeiros que lhe são confiados até à eficiência dos seus recursos humanos. Para além destes atributos, o nó oito é considerado um nó simples, fácil de fazer e
bastante seguro, uma característica fundamental para esta Secretaria.
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8. Conclusão

Vai aonde queres!
Eis é a síntese do nosso projeto.
Porque materializa a ambição de um CNE mais próximo, um CNE, com os nossos agrupamentos mais perto, uns dos outros na sua ação e na sua complementaridade, e das restantes
estruturas de núcleo, regionais e nacionais, numa consciência cada vez mais presente nas
comunidades em que somos ativos.
Temos como luz que nos guia, na ação e no trabalho, que a ação principal se desenvolve
nas Alcateias, Expedições, Flotilhas e Esquadrilhas, Comunidades, Frotas e Esquadras, e Clãs,
Comunidades e Esquadrões.
Este caminho, esta construção que vamos fazer juntos, será marcado pelo compromisso assumido de Ser, Agir e Saber, procurando ter uma porta sempre aberta para Cristo e para os
outros, aliás, escancarando o nosso coração para a mensagem do Homem Novo, na missão
de evangelização que partilhamos.
Contamos com o exemplo modelo de Carlo Acutis, Jacques Sévin e Nuno de Santa Maria,
para nos ajudarem, com o testemunho das suas vidas, como bússolas para a nossa orientação e inspiração.
O projeto, organizado em seis Nós Fundamentais, ajuda-nos a orientar o caminho e a definir
prioridades de ação, que tenham a transversalidade de uma ação concertada entre as diferentes secretarias nacionais, entre os diferentes níveis da estrutura do CNE.

Sabemos que este caminho exige esforços redobrados.
Mas estamos certos de que, a cada nó, a cada construção, a cada objetivo concretizado
estaremos, todos, mais comprometidos no CNE que estamos convocados a construir, rumo
ao centenário do Escutismo Católico em Portugal, na responsabilidade que a sociedade nos
reconhece na educação de crianças e jovens, pelo trabalho voluntário dos nossos adultos.
Contamos com cada um e cada uma neste caminho ambicioso.
E porque escuteiros, somos nós – que unem… confiando no caminho que os nossos escuteiros escolhem, para ir aonde quiserem!
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9. Índice de Siglas e
Abreviaturas

AA – Assistente de Agrupamento
AEP – Associação de Escoteiros de Portugal
CA – Chefe de Agrupamento
CAadj. – Chefe de Agrupamento Adjunto
CAL – Curso de Animador Local
CAP – Curso de Aprofundamento Pedagógico
CEL – Comunidade de Escutismo Lusófono
CN – Chefe Nacional
CNE – Corpo Nacional de Escutas
DMF – Depósito de Material e Fardamento
FEP – Federação Escutista de Portugal
MAF - Manual Administrativo e Financeiro
PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
SI – Secretaria Internacional
SIIE – Sistema Integrado de Informação Escutista
SNA – Secretaria Nacional dos Adultos
SNAS – Secretaria Nacional para o Ambiente e Sustentabilidade
SNG – Secretaria Nacional para a Gestão
SNP – Secretaria Nacional Pedagógica
SNPlan –Secretaria Nacional do Planeamento
WSC – World Scout Conference
WSJ – World Scout Jamboree
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10. Anexos
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Deixa o mundo girar
F Am
Óoo, Óoo
F Am x
Óoo, Óoo
F
Am
Quantas vezes vais olhar p’ra trás
F
Am
Estás preso a um passado que pesou
F
Am
Quantas vezes vais ser tu capaz
F
Am
Fazer sair quem por engano entrou
Dm
Abre a tua porta
Am
Não tenhas medo
Bb
		
F
Tens o mundo inteiro à espera p’ra entrar
Dm
De sorriso no rosto
Am
Talvez o segredo
Bb
Alguém te quer falar

Proposta

F Am
Óoo, Óoo
F Am
Óoo, Óoo
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F
			
Am
Olha em frente e diz-me aquilo que vês
F
Am
Reflexos de quem conheces bem
F
Am
Ouve essa voz, é a tua voz
F
Am
Dá-lhe atenção e a razão que tens
Dm
Abre a tua porta
Am
Não tenhas medo
Bb
		
F
Tens o mundo inteiro à espera p’ra entrar
Dm
De sorriso no rosto
Am
Talvez o segredo
Bb
Alguém te quer falar

Proposta

F
Deixa o mundo girar para o lado que quer
Am
C
Não podes parar nem tens nada a perder
F
Estás de passagem
F
Não o leves a mal se te manda avançar
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Am
C
Talvez seja o sinal que não podes parar
F
Estás de passagem
Bb
F
Vai aonde queres
Bb
Dm
Sê quem tu quiseres
Bb
F
Estende a tua mão
C
Dm
Bb
A quem vier por bem
Dm
Abre a tua porta
Am
Não tenhas medo
Bb
		
F
Tens o mundo inteiro à espera p’ra entrar
Dm
De sorriso no rosto
Am
Talvez o segredo
Bb
Alguém te quer falar

Proposta

F
Deixa o mundo girar para o lado que quer
Am
C
Não o podes parar nem tens nada a perder
F
Estás de passagem
F
Não o leves a mal se te manda avançar
Am
C
Talvez seja um sinal que não podes parar
F
Estás de passagem
F
Deixa o mundo girar para o lado que quer
Am
C
Não o podes parar nem tens nada a perder
F
Estás de passagem
F
Não o leves a mal se te manda avançar
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Am
C
Talvez seja um sinal que não podes parar
F
Estás de passagem

Proposta

Bb F
Só de passagem
Bb
F
Estou de passagem
Bb
F
Para outro lugar
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Proposta

2020-2021
Carlo Acutis
Símbolo
Computador
Palavra-Chave
Ser
Preferir o original
à fotocópia
Figura
Carlo Acutis

Nasceu em Londres a 3 de maio de 1991 e morreu a 12 de
outubro de 2006, Carlo Maria Acutis, aos 15 anos de idade,
de uma leucemia fulminante. Apaixonado pelo desporto e
pela informática... E também, diariamente, participava da
missa e da oração do terço. Um jovem igual aos outros,
mas com um toque diferente que fazia todos sentirem-se
amigos. O padre Roberto Gazzaniga, que foi seu professor
no Instituto Leão XIII de Milão, lembra-se dele assim: «Era
muito bom, o seu talento era evidente para todos, mas sem
provocar invejas ou ciúmes. Carlo nunca ocultou a sua fé e
inclusive no diálogo-confronto com os seus colegas de turma sempre mostrou respeito pelas ideias dos outros, mas
sem renunciar à transparência nem a dizer e testemunhar
os princípios inspiradores de sua vida cristã.»
«Senhora, o seu filho é especial.» Antonia Acutis ouviu esta
frase muitas vezes: do sacerdote da sua paróquia, dos professores, dos colegas de turma, do porteiro da sua casa na
rua Ariosto, em Milão, para onde se mudaram em 1994, três
anos após o nascimento de Carlo.
Carlo era um jovem normal, vivo, com muitos amigos e
apaixonado pela informática. Mas aquele ser especial tinha
um nome: Jesus, seu Amigo. Ela deu-se conta disso quando Carlo, ainda muito pequeno, ao passar à frente das igrejas lhe dizia: «Mãe, vamos entrar para cumprimentar Jesus e
fazer uma oração». Depois descobriu que ele lia a vida dos
santos e a Bíblia. A Sua família era uma família comum, que
não frequentava muito a igreja. «Mas esse “traste” fazia-me
muitas perguntas profundas às quais não sabia responder.
Ficava perplexa perante a sua devoção. Era tão pequeno e
tão cheio de certezas. Entendia que era algo seu, mas que
também me envolvia. Foi assim que iniciei o meu caminho
de reaproximação da fé. Eu segui-o.»
Aos sete anos, Carlo pediu para receber a Primeira Comunhão. Aquele Amigo fez-se então mais próximo. A 16 de
junho de 1998, recebeu a Eucaristia no silêncio do mosteiro
de Bernaga, em Perego, perto de Lecco. A vida de Carlo
era uma vida simples. Com um ponto firme, especial: a missa diária porque, dizia, «a Eucaristia é a minha estrada para
o Céu. Somos mais felizes que os Apóstolos que viveram
com Jesus há 2000 anos: para nos encontrar com Ele basta

que entremos na igreja. Jerusalém está ao lado das nossas
casas.» No fim da celebração, ficava para a adoração. Confessava-se com frequência porque «assim como para andar
de balão é necessário descarregar peso, também a alma
para se elevar ao Céu precisa de se libertar desses pequenos pesos que são os pecados veniais».
Carlo tinha um caráter forte, decidido. A sua paixão pela
informática fazia com que estudasse novos programas.
Também gostava muito de jogar PlayStation com os seus
amigos. Na sala de aula – primeiro na escola das Irmãs
Marcelinas e depois com os jesuítas no Liceu Leão XIII –
era amigo de todos, mas sobretudo dos mais necessitados. Os Seus colegas, inclusive os não crentes, queriam
estar com ele. Pediam-lhe conselho e ajuda. Porque com
Carlo ficava-se à vontade, havia algo atraente nele. Não se
interessava muito em seguir a moda e aborrecia-se quando a sua mãe queria comprar-lhe um segundo par de botas. Não se interessava. Nunca escondeu qual era a fonte
de sua felicidade. No seu quarto, havia um grande quadro
de Jesus que estava à vista de todos. Convidava os seus
colegas a ir com ele à missa. No seu caderno escreveu: «A
tristeza é direcionar o olhar para si mesmo, a felicidade
é direcionar o olhar para Deus. A conversão não é outra
coisa que desviar o olhar de baixo para cima. Basta um
simples movimento de olhos.»
No seu bairro, todos o conheciam. Quando passava de bicicleta, parava para cumprimentar os porteiros, muitos deles estrangeiros de religião mulçumana e hindu. Falava com
eles sobre si mesmo, da sua fé. E eles ouviam aquele jovem
tão simpático e agradável. Na sua casa, trabalhava Rajesh,
um brâmane hindu. Entre ele e Carlo nasceu uma profunda
amizade, até ao ponto de Rajesh se converter e pedir para
receber os sacramentos. Conta Rajesh: «Ele disse-me que
seria mais feliz se eu me aproximasse de Jesus. Pedi o batismo cristão porque ele me contagiou e cativou com a sua fé
profunda, a sua caridade e a sua pureza. Sempre o considerei como sendo alguém fora do normal, porque um rapaz
tão jovem, tão bonito e tão rico normalmente prefere levar uma vida diferente.» Com as suas primeiras economias
comprou um saco de dormir para o mendigo que via na
rua a caminho da missa na Igreja de Santa Maria Segreta.
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Também costumava fazer doações aos capuchinhos da Av.
Piave, que dão comida aos sem-abrigo.
Em 2002, participou com os seus pais do no Encontro de
Rímini. Um sacerdote, amigo deles, iria apresentar o Pequeno catecismo eucarístico durante um encontro. Ficou fascinado pelas pessoas e pelas exposições que viu. E então,
teve uma ideia: uma exposição sobre os milagres eucarísticos. Conta Antonia Acutis: «Estava convencido de que as
pessoas poderiam dar-se conta de que verdadeiramente
na hóstia e no vinho consagrado estão o corpo e o sangue
de Jesus. Que não é apenas simbólico, mas que é a possibilidade real de se encontrar com Ele. Nesse momento
colaborava na catequese e acreditava que este seria um
modo novo de se aproximar do Mistério eucarístico.»
De volta a Milão, pôs mãos à obra. Os seus conhecimentos de informática foram de grande ajuda. Dedicou-se a
isso de corpo e alma. Cuidou da documentação, pediu
aos seus pais que o acompanhassem numa viagem por
Itália e Europa para recolher material fotográfico (esteve
em Fátima e Lisboa). Envolvia toda a gente e “encheu” três
computadores. Três anos depois, a exposição estava pronta
(http://www.miracolieucaristici.org/).
No verão de 2006, durante as férias, uma noite Carlo perguntou à sua mãe: «Acha que devo ser padre?» Ela respondeu com simplicidade: «Compreenderás isso sozinho.
Deus mostrar-te-á.»

Proposta

No início de outubro, Carlo adoeceu. Parecia uma gripe
normal. Acabava de terminar a apresentação de um vídeo
com propostas de voluntariado para os alunos do Leão XIII.
Um trabalho que lhe tinha demorado muito tempo e que
considerava muito importante. A data da projeção era o
dia 4 de outubro. Mas ele não pode ir. Estava internado no
hospital São Gerardo de Monza. Não era uma gripe, mas
sim uma leucemia fulminante, do tipo M3, a pior. Não havia
nenhuma possibilidade de recuperação. Logo depois de
atravessar as portas do hospital, disse à sua mãe: «Daqui
não saio.» Mais tarde disse aos seus pais: «Ofereço ao Senhor os sofrimentos que terei de padecer pelo Papa e pela
Igreja, para não ter de estar no Purgatório e poder ir dire-

to para o Céu.» Os sofrimentos chegaram. Mas quando a
enfermeira lhe perguntava como se sentia, ele respondia:
«Bem. Há pessoas que estão piores. Não acorde a minha
mãe, que está cansada e iria ficar mais preocupada.» Pediu
a unção dos enfermos e morreu no dia 12 de outubro.
Será beatificado muito brevemente, dado que a 21 de fevereiro de 2020 o Papa Francisco autorizou a publicação
do decreto de reconhecimento de um milagre que lhe foi
atribuído.

Recordo-te a boa notícia que nos foi oferecida pela
manhã da Ressurreição: que para todas as situações
obscuras ou dolorosas mencionadas há uma saída.
Por exemplo, é verdade que o mundo digital te pode
colocar perante o risco do ensimesmamento, do isolamento ou do prazer vazio. Não te esqueças, porém,
que há jovens que inclusive nesses âmbitos são criativos e, por vezes, geniais. Era o que fazia o jovem servo
de Deus Carlos Acutis.
Ele sabia muito bem que esses mecanismos da comunicação, da publicidade e das redes sociais podem
ser utilizados para nos transformar em seres adormecidos, dependentes do consumo e das novidades
que podemos comprar, obcecados pelo tempo livre,
fechados na negatividade. Carlos, porém, foi capaz de
usar as novas técnicas de comunicação para transmitir
o Evangelho, para comunicar valores e beleza.
Não caiu na armadilha. Via que muitos jovens, embora parecendo diferentes, na realidade acabam por
ser iguais a todos os outros, correndo atrás daquilo
que lhes impõem os poderosos através dos mecanismos de consumo e de atordoamento. Desse modo,
não deixam brotar os dons que o Senhor lhes concedeu, não oferecem a este mundo essas capacidades
tão pessoais e únicas que Deus semeou em cada um.
É por isso, dizia Carlos, que «todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias». Não
permitas que isso te aconteça.
Papa Francisco,
Christus vivit, 104 - 106
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Nasceu a 7 de dezembro de 1882, em Lille (França). Morreu em Boran-sur-Oise (França) a 19 de julho de 1951.
Estudou no colégio jesuíta de Amiens e entrou para o
noviciado da mesma ordem religiosa em 1900.

2021-2022
Jacques Sevin
Símbolo
Cruz de Jerusalém
Palavra-Chave
Agir
Transformar o mundo
com audácia
Figura
Jacques Sevin

No verão 1913, ainda estudante, deslocou-se a Londres
onde conheceu os desenvolvimentos do Escutismo e se
encontrou pessoalmente Baden-Powell a 20 de setembro, de quem se veio a tornar amigo, tendo começado
nessa altura a estudar profundamente o Escutismo. Em
1917 fez ensaios clandestinos de Escutismo em Mouscron (Bélgica), e redigiu a sua mais célebre obra O Escutismo (entre 1917 e 1919). Neste livro desenhou os
princípios gerais do Escutismo Católico, na mais estrita
fidelidade às intuições de B-P mas dando-lhe o complemento decisivo de uma leitura à luz do Evangelho. Em
1920, reagrupou as várias tentativas de escutismo católico
existentes em França desde 1913 e refundou o Escutismo de Baden-Powell à luz e no espírito do Evangelho,
fundando os Scouts de France com o cónego Cornette e
o jovem Edouard de Macédo. Nesse mesmo ano participou no 1.º Jamboree (de Londres).
Pedagogo, espiritual e contemplativo, o Pe. Jacques Sevin é também, em certa medida, um místico. Filho de S.
Inácio de Loiola e muito familiarizado com S. Teresa de
Ávila, leu ainda Teresa de Lisieux, em quem se inspirou
para o que ele chamará a «alegria escutista», procurada e encontrada no quotidiano. A sua intuição espiritual
centrou-se na cruz gloriosa de Jesus – a Cruz de Jerusalém que juntará à flor-de-lis de Baden-Powell como
insígnia dos Scouts de France. Reescreveu a lei, a promessa e todos os textos fundamentais do Escutismo. Enriqueceu a prática escutista com uma perspetiva espiritual do acampamento e do caminho, contribuído assim
para enraizar em profundidade o que podemos chamar
de «espírito escutista», o qual é o primeiro a viver e pôr
em prática nos cursos de formação de responsáveis em
Chamarande (que fundou em 1923). Com as suas intuições soube introduzir um estilo novo no Escutismo,
concretizado numa rica simbologia feita de poemas,

músicas e desenhos. Fortemente comprometido com a
dimensão social da fé cristã, viu no Escutismo uma oportunidade de formação sobretudo «para aquelas crianças
que as outras obras já existentes não querem ou que se
deixaram de querer» (Le Scoutisme, p. 206).
Em 1921 foi condecorado por B-P com a mais alta condecoração escutista: o Lobo de Prata. Em 1924 foi chamado a
Roma (deixou de ser comissário geral dos Scouts de France
nesse ano) para aí "defender" o Escutismo, tendo reunido
com membros de diferentes dicastérios e, inclusive, com o
Santo Padre Pio XI (várias dúvidas eram levantadas, nomeadamente uma certa suspeição derivada da origem anglicana de B-P e ainda uma certa aparência de neo-paganismo
panteísta na relação entre o Escutismo e a Natureza).
Em 1933 é definitivamente demitido de todas as funções
no Escutismo, sobretudo devido ao seu projeto de fundar
uma ordem religiosa escutista.
Em 1944 fundou uma congregação religiosa contemplativa
e missionária: as Irmãs da Santa Cruz de Jerusalém, cuja
espiritualidade se enraíza em Santo Inácio de Loiola, Santa
Teresa de Ávila e Santa Teresa de Lisieux e no Escutismo.
Atualmente, o seu processo de (eventual) beatificação encontra-se em curso, tendo sido declarado “Venerável” pelo
Papa Bento XVI a 10 de maio de 2012.
Baden-Powell afirmou numa conferência em Lyon: «A melhor realização do meu pensamento é aquela de um jesuíta
francês» referindo-se ao padre Sevin.
Em 1920, por ocasião do Jamboree de Londres, o Pe. Sevin,
o conde Mario di Carpegna e o professor Jean Corbisier
estabeleceram as bases para o nascimento do organismo
internacional de Escutismo Católico que hoje existe com o
nome de Conferência Internacional Católica do Escutismo
(CICE).
Em 1924, o cardeal de Paris, D. Louis Dubois, escrevia a seguinte nota ao Pe. Sevin: «gosto de vos ouvir dizer aos rapazes que “a fé cristã e a vida escuta formam um todo único”
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e que“ eles só são escuteiros para viver como cristãos mais
perfeitos, com um espírito sobrenatural mais intenso.»

Proposta

O encontro entre o método escutista e as intuições do Pe. Sévin, S.J., permitiu elaborar uma pedagogia baseada nos valores evangélicos, na qual cada
jovem é levado a desabrochar e a desenvolver a sua
personalidade, fazendo frutificar os próprios talentos. A lei escutista, atraindo os jovens para a via das
virtudes, convida-os à retidão moral e ao espírito de
ascese, e assim orienta-os para Deus e chama-os a
servir os seus irmãos; ao empenharem-se em fazer
o bem, eles tornam-se homens e mulheres capazes
de assumir responsabilidades na Igreja e na sociedade. No seio duma patrulha, nos acampamentos
e noutras circunstâncias, os escuteiros descobrem
o Senhor através das maravilhas da criação, a cujo
respeito são chamados. Deste modo, fazem uma experiência preciosa da vida eclesial, encontrando-se
com Cristo na oração pessoal, com a qual se podem
familiarizar, e na celebração eucarística. Além disso,
a unidade escutista oferece aos jovens a ocasião
para fazerem a aprendizagem da vida em sociedade,
no respeito de cada um.
João Paulo II,
Mensagem do 50.º aniversário da CICE
13 de setembro 1998,
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Nuno de Sta Maria
Símbolo
Estandarte
Palavra-Chave
Saber
Recordar o caminho feito
para projetar o futuro
Figura
Nuno de Sta. Maria

Nuno Álvares Pereira nasceu em Portugal a 24 de junho de
1360, muito provavelmente em Cernache do Bonjardim,
sendo filho ilegítimo de Fr. Álvaro Gonçalves Pereira, cavaleiro dos Hospitalários de São João de Jerusalém e Prior
do Crato, e de D. Iria Gonçalves do Carvalhal. Cerca de um
ano após o seu nascimento o menino foi legitimado por
decreto real, podendo assim receber a educação cavalheiresca típica dos filhos das famílias nobres do seu tempo.
Aos treze anos tornou-se pajem da rainha D. Leonor, tendo sido bem recebido na sua Corte e acabando por ser
pouco depois cavaleiro. Aos dezasseis anos casou-se, por
vontade de seu pai, com uma jovem e rica viúva, D. Leonor
de Alvim. Da sua união nasceram três filhos, dois do sexo
masculino, que morreram em tenra idade, e uma do sexo
feminino, Beatriz, a qual mais tarde viria a desposar o filho
do rei D. João I, D. Afonso, primeiro duque de Bragança.
Quando o rei D. Fernando I morreu a 22 de outubro de
1383 sem ter deixado filhos varões, o seu irmão D. João,
Mestre de Avis, viu-se envolvido na luta pela coroa lusitana, que lhe era disputada pelo rei de Castela por ter
desposado a filha do falecido rei. Nuno tomou o partido
de D. João, o qual o nomeou Condestável, isto é, Comandante supremo do exército. Nuno conduziu o exército
português repetidas vezes à vitória, até se ter consagrado
na batalha de Aljubarrota (14 de agosto de 1385), a qual
acabou por determinar à resolução do conflito.
Os dotes militares de Nuno eram no entanto acompanhados por uma espiritualidade sincera e profunda. O amor
pela eucaristia e pela Virgem Maria eram a trave-mestra
da sua vida interior. Assíduo à oração mariana, jejuava em
honra da Virgem Maria às quartas-feiras, às sextas, aos sábados e nas vigílias das suas festas. Assistia diariamente à
missa, embora só pudesse receber a eucaristia por ocasião das maiores solenidades. O estandarte que elegeu
como insígnia pessoal traz as imagens do Crucificado, de
Maria e dos cavaleiros São Tiago e São Jorge. Fez ainda
construir às suas próprias custas numerosas igrejas e mosteiros, entre os quais se contam o Carmo de Lisboa e a
Igreja de São Maria da Vitória, na Batalha.

Com a morte da esposa, em 1387, Nuno recusou contrair novas núpcias, tornando-se num modelo de pureza
de vida. Quando finalmente se alcançou a paz, distribuiu
grande parte dos seus bens entre os seus companheiros,
antigos combatentes, e acabou por se desfazer totalmente daqueles em 1423, quando decidiu entrar no convento
carmelita por ele fundado, tomando então o nome de frei
Nuno de Santa Maria. Impelido pelo Amor, abandonou as
armas e o poder para se revestir da armadura do Espírito
recomendada pela Regra do Carmo: era a opção por uma
mudança radical de vida em que selou o percurso da fé
autêntica que sempre o tinha norteado. Embora tivesse
preferido retirar-se para uma longínqua comunidade de
Portugal, o filho do rei, D. Duarte, de tal o impediu. Mas
ninguém pôde proibir-lhe que se dedicasse a pedir esmola
em favor do convento e sobretudo dos pobres, os quais
continuou sempre a assistir e a servir. Em seu favor, organizou a distribuição quotidiana de alimentos, nunca voltando
as costas a um pedido. O Condestável do rei de Portugal,
o Comandante supremo do exército e seu guia vitorioso, o
fundador e benfeitor da comunidade carmelita, ao entrar
no convento, recusou todos os privilégios e assumiu como
própria a condição mais humilde, a de frade Donato, dedicando-se totalmente ao serviço do Senhor, de Maria — a sua
terna Padroeira que sempre venerou —, e dos pobres, nos
quais reconhecia o rosto de Jesus.
Significativo foi o dia da morte de frei Nuno de Santa Maria, o domingo de Páscoa, 1 de abril de 1431, passando
imediatamente a ser reputado de «santo» pelo povo, que
desde então o começou a chamar «Santo Condestável».
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Os setenta anos da sua vida situam-se na segunda metade do século XIV e primeira do século
XV, que viram aquela nação consolidar a sua independência de Castela e estender-se depois pelos
oceanos – não sem um desígnio particular de Deus
– abrindo novas rotas que haveriam de propiciar a
chegada do Evangelho de Cristo até aos confins da
terra. São Nuno sente-se instrumento deste desígnio superior e alistado na militia Christi, ou seja, no
serviço de testemunho que cada cristão é chamado
a dar no mundo. Características dele são uma intensa vida de oração e absoluta confiança no auxílio
divino. Embora fosse um ótimo militar e um grande
chefe, nunca deixou os dotes pessoais sobreporem-se à ação suprema que vem de Deus. São Nuno esforçava-se por não pôr obstáculos à ação de Deus
na sua vida, imitando Nossa Senhora, de Quem era
devotíssimo e a Quem atribuía publicamente as
suas vitórias. No ocaso da sua vida, retirou-se para
o Convento do Carmo por ele mandado construir.
Sinto-me feliz por apontar à Igreja inteira esta figura
exemplar, nomeadamente pela presença duma vida
de fé e oração em contextos aparentemente pouco
favoráveis à mesma, sendo a prova de que em qualquer situação, mesmo de carácter militar e bélico, é
possível atuar e realizar os valores e princípios da
vida cristã, sobretudo se esta é colocada ao serviço
do bem comum e da glória de Deus.
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Bento XVI,
Homilia na canonização de São Nuno de Santa Maria,
26 de abril 2009
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