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1. Do pedido e do objeto. 

 

O Presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional Regional da Região XXXX, em 

representação do órgão que integra, dignou-se solicitar-nos, em conformidade com a 

competência que nos é conferida pela alínea d) do n.1 do art.39.º do Regulamento 

Geral do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, a emissão de 

parecer sobre a seguinte questão: 

a) É admissível, em face dos regulamentos que regem a vida do Corpo Nacional 

de Escutas – Escutismo Católico Português, a nomeação de um caminheiro 

para tesoureiro de agrupamento? 

 

2. Da competência do Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 

 

Dispõe a alínea d) do n.1 do art.39.º do Regulamento Geral do Corpo Nacional 

de Escutas – Escutismo Católico Português, que compete ao Conselho Fiscal Nacional 

dar parecer sobre a interpretação e a aplicação de questões de matriz regulamentar e 

estatutária. 

No caso vertente, a análise da questão que acima enunciamos e que nos foi 

dirigida centra-se no conhecimento das regras sobre a nomeação de associados para 

exercerem cargo no agrupamento. Esta questão exige o estudo/interpretação de 

normas constantes no Regulamento Geral do Corpo Nacional de Escutas, pelo que se 

encontram na esfera de competência acima referida. 

 

3. Discussão. 

 

A única questão colocada à nossa apreciação reside em procurar saber da 

admissibilidade regulamentar de um caminheiro ser nomeado para tesoureiro de um 

agrupamento. 

Dispõe o n.3 do art.22.º do Regulamento Geral do CNE que os associados se 

cindem em duas categorias, a saber, associados efectivos não dirigentes e dirigentes, 

aqui se incluindo os assistentes eclesiásticos. Densificando o conceito de associado 

efectivo não dirigente, rege o n. 1 do art.23.º do mesmo Regulamento que tal categoria 

se fragmenta em quatro segmentos, correspondendo cada uma delas aos membros 

das secções pedagógicas conhecidas pelo CNE (lobitos, exploradores/moços, 

pioneiros/marinheiros e caminheiros/companheiros). Assim, conclui-se sem 
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necessidade de grande esforço que os caminheiros são associados efectivos não 

dirigentes. 

No que estritamente concerne ao exercício de cargos dentro do CNE, estatui a 

al. c) do n.4 do mencionado artigo 23.º que o caminheiro/companheiro tem capacidade 

passiva para ser eleito/nomeado para funções na Tribo e, por igualdade de razão, 

segundo uma interpretação teleológica uma vez que a letra da norma não permite tal 

conclusão, no Clã a que pertença. De modo diferente, o associado dirigente tem 

capacidade passiva para ser eleito para cargos e nomeado para o exercício de funções 

fixas ou flexíveis no CNE (cfr. als. d) e e) do n.2 do art.26.º do Regulamento Geral do 

CNE. 

Nos termos do n.1 do art.56.º do referido Regulamento, a Direcção é o órgão 

executivo do Agrupamento e é constituída pelo Chefe de Agrupamento, pelo Chefe de 

Agrupamento Adjunto, pelo Assistente de Agrupamento, pelo Secretário e pelo 

Tesoureiro de Agrupamento, bem como pelos Chefes das quatro secções pedagógicas. 

Sem embargo das regras próprias de nomeação do Assistente que cabe, naturalmente, 

à hierarquia católica, é competência do Chefe de Agrupamento nomear dirigentes para 

o exercício de cargos na Direcção do Agrupamento (cfr. al. b) do n.4 do art.56.º e al. a) 

n.5 do art.11.º ambos do Regulamento Geral do CNE). 

Assim, concluímos que apenas associados dirigentes podem ser nomeados 

para integrar a Direcção dos Agrupamentos e, sendo o Tesoureiro um cargo próprio de 

titular da Direcção, os associados efectivos não dirigentes (nos quais se incluem os 

caminheiros/companheiros) estão legalmente impedidos de serem nomeados para o 

cargo de Tesoureiro ou de qualquer outro cargo da Direcção.   

 

4. Conclusões.         

Em face do quadro factual e normativo acima enunciado formulam-se as 

seguintes conclusões: 

a) Dispõe o n.3 do art.22.º do Regulamento Geral do CNE que os associados se 

cindem em duas categorias (associados efectivos não dirigentes e dirigentes), 

sendo que o n. 1 do art.23.º do mesmo Regulamento determina que os lobitos, 

exploradores/moços, pioneiros/marinheiros e caminheiros/companheiros, 

integram a categoria de associados efectivos não dirigentes; 

b) No que se refere ao exercício de cargos dentro do CNE, estatui a al. c) do n.4 

do mencionado artigo 23.º que o caminheiro/companheiro tem capacidade 

passiva para ser eleito/nomeado para funções na Tribo e no Clã, ao passo que 

o associado dirigente tem capacidade passiva para ser eleito para cargos e 

nomeado para o exercício de funções fixas ou flexíveis no CNE (cfr. als. d) e e) 

do n.2 do art.26.º do mesmo Regulamento; 

c) Nos termos do n.1 do art.56.º do referido Regulamento, a Direcção é o órgão 
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executivo do Agrupamento e é constituída pelo Chefe de Agrupamento, pelo 

Chefe de Agrupamento Adjunto, pelo Assistente de Agrupamento, pelo 

Secretário e pelo Tesoureiro de Agrupamento, bem como pelos Chefes das 

quatro secções pedagógicas; 

d) Sem embargo das regras próprias de nomeação do Assistente, é competência 

do Chefe de Agrupamento nomear dirigentes para o exercício de cargos na 

Direcção do Agrupamento (cfr. al. b) do n.4 do art.56.º e al. a) n.5 do art.11.º 

ambos do Regulamento Geral do CNE); 

e) Assim, concluímos que apenas associados dirigentes podem ser nomeados 

para integrar a Direcção dos Agrupamentos e, sendo o Tesoureiro um cargo 

próprio de titular da Direcção, os associados efectivos não dirigentes (nos quais 

se incluem os caminheiros/companheiros) estão legalmente impedidos de serem 

nomeados para o cargo de Tesoureiro ou de qualquer outro cargo da Direcção.   

 

Este é, pois, o nosso parecer e o que nos cumpre declarar em razão da questão que 

nos foi presente.   

 

         Lisboa, Sede Nacional,  21  de outubro de 2019 

O Conselho Fiscal e Jurisdicional Nacional 

 

 

António Joaquim Fernandes Cerqueira (Presidente) 

António Manuel Ferreira Ventinhas (Vice-presidente) 

Silvério Cabrita Silva da Conceição (Secretário) 

Joana Vasconcelos Teixeira (Vogal) 

José Joaquim Monteiro Ramos (Vogal) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


