
 
 
 

                                                Circular 6-1-48 
de 

22 de Maio 
             
 

 
 
De: Secretário Nacional para o Desenvolvimento 
Para: Agrupamentos 
CC: Juntas Regionais e Juntas de Núcleo 
Assunto: SIIE ferramenta de gestão de informação dos agrupamentos. 
 
Caros Irmãos escutas, 
 
 
Tendo verificado que muitos agrupamentos já começaram a utilizar o Sistema Integrado de 
Informação Escutista (SIIE), como ferramenta de trabalho “diária”, mas muitos outros ainda não o 
fizeram, estando a aguardar a época de Censos 2007 para iniciar o trabalho, cumpre-nos informar 
que, embora os censos possam ser enviados pela Internet (como já foi feito com o maior sucesso 
por várias dezenas de agrupamentos), de facto esse não é o objectivo principal do SIIE. 
O SIIE tem objectivo principal contribuir para a gestão da informação dos associados em 
cada agrupamento, sendo uma ferramenta de trabalho “diário” dos agrupamentos, onde pode ser 
registada toda a informação do seu efectivo, bem como actualizá-la para fins administrativos e 
pedagógicos. 
De acordo com o exposto, estar a aguardar a época dos censos para a actualização dos dados, é 
acima de tudo redutor das potencialidades da aplicação não servindo o seu objectivo principal. 
Neste sentido vimos convidar TODOS os Agrupamentos a utilizar o SIIE para o registo 
sistemático dos dados do seu agrupamento (morada, património, actividades desenvolvidas, 
reuniões, secção financeira), bem como dos seus associados (morada, habilitações), da sua vida 
escutista (cargos, actividades, progresso, cursos, quotização). 
Aproveito para informar, que este trabalho pode ser feito de casa, ou de qualquer lugar onde haja 
acesso à Internet, e os dados podem ser extraídos para folhas de Excel para serem utilizados na 
sede e do modo melhor entenderem. Realço que é perfeitamente desnecessário, para se trabalhar 
com o SIIE, a existência de computadores e acesso à Internet nas sedes dos escuteiros. 
Informo, também, que as Juntas regionais, ou as Juntas de Núcleo, têm já todos os acessos para 
distribuir aos seus Agrupamentos, devendo ser contactadas para este efeito. 
 
 
Disponível para mais algum esclarecimento adicional que julguem necessário, com as melhores 
saudações escutistas, fico 
 
Sempre Alerta Para Servir 
 

 
 
João José de Sousa Franco 
(Secretário Nacional para o Desenvolvimento) 
 

 
 

 
 


