
 

REGULAMENTO GERAL DE ATIVIDADES ESCUTISTAS 

INTRODUÇÃO 
 

O Agrupamento 1344 do C.N.E. promove a sua ação educativa segundo uma Proposta Educativa, baseado naquilo 
que é a Missão do Escutismo e no Método Escutista, todos devidamente aprovados e em vigor, e que podem ser 
consultados em detalhe em www.escutismo.pt ou em publicações/regulamentos do C.N.E. 
 
Estando conforme os três pilares fundamentais já apresentados, a realização de Atividades, comumente designadas 
de acampamentos, acantonamentos, bivaques, raid’s, hike’s ou outras, são meios que o Agrupamento 1344 e o 
C.N.E. usam na passagem para a realidade educacional não formal das nossas crianças e jovens de todos os 
ensinamentos do Fundador e, assim, concretizar o seu legado de transmissão de conhecimentos e de vivências que 
permitam a completa realização deles para a sua felicidade completa. 
 
Para que tudo isto realmente funcione temos nós – C.N.E./Agrupamento 1344 - e todos os intervenientes na 
educação/formação integral das nossas crianças e jovens - Pais/Encarregados de educação - de estar devidamente 
esclarecidos sobre as regras e bases de trabalho com que todas as nossas atividades são idealizadas, desenvolvidas 
e concretizadas. 
 
Dos tempos de B-P até hoje muito mudou em torno de todos nós. Hoje temos, e bem, imposições legais e 
pressupostos morais que convém ter em atenção para que tudo corra de acordo com o esperado. Para isso 
idealizámos e aprovámos internamente o presente Regulamento Geral de Atividades Escutistas do 1344 que, sendo 
um documento apenas vinculado às atividades do Agrupamento 1344, se baseia nas orientações emanadas dos 
estudos, estatutos, regulamentos, propostas do C.N.E. e das Leis portuguesas e comunitárias. 
 
Com aplicação imediata, o presente regulamento é a base de todas as atividades do Agrupamento e será sempre 
com base nele que as mesmas serão desenvolvidas. As necessidades específicas de cada atividade, se as houver, 
serão comunicadas em documento próprio, designado de Termo de Responsabilidade, para que os 
pais/encarregados de educação fiquem conhecedores dessas especificidades. 
 
ARTICULADO 
 
Regulamenta-se que as atividades do Agrupamento 1344 se regem pelo seguinte articulado: 
 

1. Todas as atividades decorrerão segundo o Método Escutista que está devidamente tipificado e que deve 
ser conhecido dos associados do CNE, bem como por todos os Pais/Encarregados de Educação dos mesmos, 
sendo da sua própria responsabilidade recolher os documentos para que esse conhecimento seja efetivo e 
atual. Podem e devem fazê-lo junto do Agrupamento ou em suportes oficiais do C.N.E. 

2. A aplicação/implementação do Método Escutista na atividade resume-se apenas ao espaço temporal em 
que a mesma decorrer e só o podem fazer os dirigentes do C.N.E. e do Agrupamento 1344 
inscritos/participantes na atividade. 

3. Tipificam-se dois tipos de atividade e cujo tratamento será diferenciado. O primeiro tipo é a Atividade 
Regular e o segundo tipo é a Atividade Alargada. A Atividade Regular é aquela que ocorre em modo 
constante no decorrer o ano escutista, todos os domingos de manhã, entre as 09h00 e as 12h00, nas 
instalações do Agrupamento (Sede e/ou Campo Escutista de S. Pedro bem como na imediação dos mesmos 
desde que confinadas ao espaço territorial da Paróquia de Lordosa). As Atividades Alargadas são todas 
aquelas que saírem do padrão da Atividade Regular e/ou que as substituam, quer porque são para um 
espaço temporal maior, quer porque são em local distinto dos indicados para a Atividade Regular. 
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4. Apenas podem participar nas atividades regulares do Agrupamento 1344 os associados do C.N.E. que 
cumpram com o dever de terem regularizado o seu CENSOS anual e pertençam ao efetivo do Agrupamento 
1344.  

5. Apenas podem participar nas atividades alargadas do Agrupamento 1344 os associados do C.N.E. que 
cumpram com o estipulado no número anterior e ainda com o dever de terem aceitado as condições de 
participação nas atividades (o presente Regulamento de Atividade e ter Termo de Responsabilidade), e ter 
efetuado e pago a inscrição nas mesmas, sendo a sua inscrição online declaração de aceitação do presente 
Regulamento Geral de Atividades Escutistas. 

6. As Atividades Regulares estão isentas de prestação de informação específica aos Pais/Encarregados de 
educação bem como do dever de inscrição por parte dos associados. O Termo de Responsabilidade para 
estas Atividades é o efetuado no ato da inscrição geral no Agrupamento e no C.N.E. No entanto, e sempre 
que isso seja necessário ou prudente, as informações sobre as Atividades Regulares serão 
prestadas/comunicadas pelas vias que os Dirigentes responsáveis pelas atividades acharem convenientes, 
bem como podem ser exigidos os respetivos Termos de Responsabilidade específicos para a realização das 
mesmas. 

7. As Atividades Alargadas devem, pela sua especificidade, ser devidamente caracterizadas e identificadas. 
Para isso deve ser prestada a seguinte informação aos Pais/Enc. de Educação e candidatos à participação 
nas mesmas: 

• Nome da atividade 
• Data e hora de início e de fim 
• Local de início e de fim (podendo ser complementado com o local ou locais de realização) 
• Regime da atividade (acampamento/acantonamento/raid/hike, etc.) 
• Valor monetário a pagar pela participação 
• Dados importantes e observações que complementem a informação anterior 

8. Para cumprimento do dever de inscrição nas Atividades Alargadas, os Pais/Encarregados de educação 
necessitam de cumprir com o seguinte procedimento: 

I. Efetuar a Inscrição eletrónica no website do Agrupamento 
Em www.1344.escutismo.pt recorrendo ao utilizador e senha que os Pais/Encarregado de 
Educação detém e que faz prova do seu conhecimento dos dados da atividade e da sua 
autorização inicial à participação do seu educando escuteiro. Faz também a devida aceitação 
do presente Regulamento Geral de Atividades. Deve efetuar a descarga do ficheiro do Termo 
de Responsabilidade da atividade. 

II. Efetuar a Impressão em folha A5 do Termo de Responsabilidade 
Que está no ato da inscrição, e que é de confirmação da inscrição online e contém todos os 
dados da Atividade, seguido do seu preenchimento completo e com assinatura legível por parte 
dos Pais/Encarregados de educação e posterior entrega do mesmo ao Dirigente responsável 
pela atividade. 

III. Entregar o Termo de Responsabilidade 
Pode ser efetuado em mão ao Dirigente responsável pela atividade ou enviado por via 
eletrónica (digitalizado em ficheiro de formato PDF) para o email indicado nos dados da 
inscrição online. A entrega do Termo de Responsabilidade é OBRIGATÓRIO e sem o qual o 
associado não pode realizar a Atividade. 

9. Nas Atividades (Regulares ou Alargadas), os inscritos autorizam a recolha de imagens/vídeos durante todo 
o tempo da mesma. Fica também autorizada a publicação nos meios eletrónicos do Agrupamento (página 
WEB e Facebook) a divulgação das mesmas, obedecendo-se sempre a um princípio basilar de proteção das 
crianças e jovens, preservando-as de exposição excessiva ou inadequada e de roubo de identidade e das 
imagens/vídeos propriamente ditos. 

 
Página 2 de 3 



 

REGULAMENTO GERAL DE ATIVIDADES ESCUTISTAS 

10. Nas atividades (Regulares ou Alargadas) não será possível controlar outros meios de divulgação de 
imagem/vídeo que os associados tragam consigo. O uso de telemóveis e outros dispositivos que sejam 
trazidos pelos escuteiros e escuteiras, embora possa ser controlado para efeitos de aplicação do Método 
Escutista, são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, não podendo ser assacada qualquer outra, seja 
ela direta ou indireta, ao Agrupamento 1344 ou ao C.N.E. 

11. Nas Atividades (Regulares ou Alargadas) fica cedida a devida autorização para uso dos dados médicos e de 
saúde, oportunamente entregues ao Agrupamento 1344 no ato da inscrição ou em momento posterior, 
para as emergências e aplicações terapêuticas que durante as Atividades vierem a ser necessárias. Toda e 
qualquer informação desta índole será objeto de tratamento especial, protegendo-se sempre todos os 
dados e informações, reservando-se até o seu uso e conhecimento dos mesmos ao número de Dirigentes 
estritamente necessário. O uso/cedência deste tipo de dados, altamente sensíveis, fica também reservado 
ao contacto estrito com autoridades de saúde, em ambiente de ato médico ou de assistência de emergência 
declarada. 

12. Em qualquer momento podem os Pais/Encarregados de educação solicitar a retirada de imagens e vídeos 
que possam achar ofensivos ou demasiadamente expositivos dos meios eletrónicos de divulgação do 
Agrupamento 1344 bem como alterar/eliminar informações de saúde que achem desadequadas ou 
prescritas exercendo assim direitos fundamentais sobre a sua imagem e dados pessoais. 

13. O presente regulamento, nos casos omissos, aponta o Regulamento Geral do C.N.E. e o Regulamento de 
Justiça do C.N.E. como bases de trabalho para o esclarecimento dos mesmos 

14. O presente Regulamento pode ser alterado sendo que, para isso, todos os Pais/Encarregados de educação 
e associados de maior idade devem ser notificados desse facto, pelos meios ao dispor do Agrupamento 
1344, podendo todos os interessados recolher essas alterações junto do Agrupamento 1344 pelos meios 
eletrónicos/físicos ao dispor. 

15. O presente Regulamento, e as suas eventuais alterações, não precisam de aprovação de nenhum órgão 
externo ao Agrupamento 1344, nem dos Pais/Encarregados de educação. O presente Regulamento e as 
alterações que se vierem a produzir sobre o mesmo apenas necessitam de ser aprovadas em Conselho de 
Agrupamento e ficar lavrada a sua aprovação em ata. 

 
Conclusão 
Com o presente Regulamento, o Agrupamento 1344 quer deixar bem clara a forma como idealiza, desenvolve e 
concretiza as atividades escutistas, na parte que toca à legalidade e ao processo de boa-fé e de lealdade que nos 
deve a todos orientar. A segurança e a completa e correta aplicação do Método Escutista deve ser levada ao 
extremo mais positivo da sua essência. Só assim podemos ter confiança no que fazemos e como fazemos. 
Estamos certos que compreenderão muitas das opções que tomámos na realização do presente Regulamento 
de Atividades. Sem estas premissas não podemos realizar a nossa missão. Não podemos querer ser Escuteiros 
por inteiro se não podemos estar certos de poder usar todas as técnicas e todas as maravilhas do método. E se 
o presente Regulamento não existisse, muito do que fazemos teria de ser repensado e até cortado das nossas 
Atividades. Isto porque o risco de podermos vir a ser criminalmente processados é real nos casos de acidente 
ou de alheamento do seguro escutista por falta de documentação apropriada. 
 
O presente Regulamento de Atividade foi aprovado em 06 de Outubro de 2018. 
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